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Tilbage til 
arbejdslivet
Virksomheden Visma 
oplever succes med 
arbejdsprøvninger.

Nyheder side 4

Teaterbio og fremtiden?
Vi har samlet en række reaktioner på, at den alminde-
lige biografoplevelse er slut fra nytår.

Nyheder side 2

Tilfredshed med kompromis
Beboere i Eventyrkvarteret finder det nye kompromis 
om posthusgrunden acceptabelt.

Nyheder side 3

Indsamling til Kobane
Gymnasieelev greb straks til handling, da hun blev 
bekymret over udviklingen. 

2’eren side 17

En usnobbet 
nationalret
Kokken Rasmus Bre-
dahl er med i jagten på 
Danmarks nationalret.

2’eren side 2

Hej, skal 
vi lege
Bevægelse er i cen-
trum hos Børnehuset 
Troldemosen.

2’eren side 4

Ny ’Tale fra 
taburetten’
Socialdemokraten Bo 
Mondrup de Fries er 
næste politiker i serien.

2’eren side 16

Da n s k e  M e D i e r s  r e Da k t i o n e l l e  G u l D p r i s  2 0 1 4

Le Arche Amarone

10000
Pr. flaske

SPAR

9900

Et godt tilbud fra føtex Herlev

vi gør mere for dig

Tilbuddet gælder til og med fredag d. 24. oktober
Husk vi har åbent alle dage kl. 8-21, også i weekenden

Åbent 
alle dage 
kl. 8-21

Strikkegarn
ModeStoffer

Broderi
3 d kort

SMykketilBehør

Herlev Hovedgade 113, 44 94 76 10
www.wonderlandgarn.dk

Herlev Bygade 39 · 2730 Herlev · 44 94 10 10 · www.realize.dk

- dit lokale reklamebureau i Herlev...

Ring 44 94 10 10 og hør mere eller se mere på realize.dk...

Realize er et moderne bureau med mange kompetencer inden 
for design, pr og markedsføring. Hver eneste dag arbejder 
vi med at skabe løsninger, der reklamerer, profilerer eller en-
gagerer. 
Har du en opgave inden for kommunikation og marketing, så 
lad os høre fra dig. Vi står altid klar til en uforpligtende snak, 
kompetent rådgivning og et godt tilbud - uanset om du søger 
det traditionelle, det nytænkende, det kreative eller det klas-
siske.

Har du brug for en god idé...

HØRECENTER
D i n  h ø r e l s e  e r  v o r e s  o m s o r g

FÅ 500 KR. I RABAT NÅR DU 
AFLEVERER DINE GAMLE HØRE-
APPARATER OG KØBER ET NYT 
FRA DEN DANSKE PRODUCENT 
GN HEARING HOS OS!

Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 Kbh Ø
Smallegade 52A - 2000 Frb.
H.C. Ørstedsvej 50C, 1 - 1879 Frb. C
Herlev Hovedgade 138E - 2730 Herlev
Over Bølgen 2A, 1 - 2670 Greve
Bagsværd Hovedgade 77 - 2880 Bagsværd

Følg med i projekterne på vores Facebook side eller 
på www.audiovox.dk

Du støtter gode projekter i Afrika, hvor dine  
gamle høreapparater gratis uddeles og  
indstilles til børn & voksne. 

AUDIOVOX - ALL INCLUSIVE AFTALE.  
INGEN OVERRASKELSER...
Få garanti og fri tilpasning i 4 år  
på alle høreapparater tilpasset  
i ét af vores hørecentre.

KIG FORBI ELLER RING OG FÅ MERE 
INFORMATION PÅ: 3940 1050

Herlev Bymidte Butikscenter www.ginemode.dk

Leopard 
cardigan
før 400,-

Kollektions-
prøver

     fra 75,-

Super Smarte

Nu

 200,-

Kup på torvet
T- Shirts
1 stk: 150,-   

2 stk

 200,-

Har DU guld liggende i skufferne
kan det være mange penge værd...

VI GIVER EN SUPER PRIS 
FOR DIT GAMLE GULD

købes til højeste dagspris!

Bedste guldpriser!

9995

 
■ FOG TRÆLAST & BYGGECENTER - Lyskær 2 - 2730 Herlev 

WEEKENDTILBUD
lørdag og søndag
2 POSER WEBER KOKOS BRIKETTER
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FØR 199,-

SPAR 100,-

Ud og oplev kulturen i Herlev
- læs om det i Herlev Bladet først

Videre i Europa Cuppen
Herlevs ishockeykvinder var ganske suveræne i første 
runde af Europa Cuppen.

Sport side 8

60 års guldsmede-forretning 
i Herlev, heraf præcis 16 for 
nuværende indehaver Finn 
Mogensen, ophører nu med 
udgangen af denne måned. 
Årsagen er primært frygt for 
røveri og anden form for tru-
ende adfærd.

»Det har været 16 gode år 
i Herlev, men desværre føler 
jeg, at volden og kriminalite-
ten har udviklet sig alvorligt 
i området«, siger Finn Jørgen-
sen, der henviser til, at butik-
ken blandt andet oplevede et 
knivrøveri tidligere på året. 

Røveriet var i sagens natur 
en meget voldsom oplevelse 
for den medarbejder, der blev 
konfronteret med det, under-
streger guldsmeden. 

Været gået ned med stress
Indehaver Finn Jørgensen, 

der er sidst i 50’erne, har også 
oplevet at være gået ned med 
stress. Har det dog fint igen.

»Men jeg/vi bliver ikke 
yngre og må tænke på, hvad 
kræfterne kan holde til«, siger 
han om sin beslutning om at 
lukke den lokale forretning. 

Det er uhyre trist
Det er meget trist, at en butik 
skal lukke ned af den årsag. 
Det mener Trine Thorning, 
direktør i brancheorganisa-
tionen Guldsmedebranchen i 
Danmark. 

»Der er ingen tvivl om, at 
der er en stigende fokus fra 
kriminelle på butikker med 
værdifuldt inventar, og dér 
ligger vi forrest«, siger hun. 

Trine Thorning henviser 
til et stigende antal tilfælde, 
hvor udlændinge kommer 
over grænserne for at begå 
indbrud eller ligefrem røveri 
mod guldsmedeforretninger.

»Politiet har øget fokus på 
det, men alle opråb er nød-
vendige«, siger Trine Thor-
ning og understreger et ønske 
om, at der var mere patrulje-
rende politi på gaden.  Gene-
relt anerkender hun dog poli-
tiets fokus på området. 

Placerede vagter foran 
guldsmede og urbutikker 
forekommer. 

Eksempelvis på Strøget i 
København. Vagterne er som 
hovedregel betalt af den 
enkelte butik. 

Sidste omgang i Herlev
Min Guldsmed på Herlev 
Hovedgade 113 har åbent sid-
ste dag fredag den 31. okto-
ber. Og her indbydes kun-
derne i øvrigt til at komme og  
sige farvel til Finn Mogensen 
og afdelingsleder Pia Klarskov 
Jensen. Der serveres samtidig  
’et lille glas’. Afdelingerne i 
Helsingør og Nærum bibehol-
des af indehaveren.

 Af Jørgen Nielsen

...det har
været 16 gode år
i Herlev, men...

Konsekvens.  Forholdene i Herlev har ændret 
sig, mener Finn Mogensen i Min Guldsmed på 
Herlev Hovedgade 113.  Butikken ophører. 

Frygt lukker guldsmed

Under budgetforhandlin-
gerne i Herlev Kommune var 
det vigtigt for forligspartierne 
Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Venstre og Det 
Konservative Folkeparti at 
holde skatten i ro.

Derfor er den kommunale 
skatteprocent fortsat på 23,7 
i 2015, hvilket rækker til en 
syvendeplads blandt landets 
98 kommuner.

Ifølge tal fra Kommunernes 
Landsforening (KL) har seks 
kommuner en lavere skatte-
procent end Herlev, der må 
dele syvendepladsen med 

kommunerne Glostrup og 
Lyngby-Taarbæk.

De seks kommuner er 
Rudersdal, Frederiksberg, 
Gentofte, Hørsholm, Tårnby 
og Vejle.

Gennemsnittet for alle lan-
dets kommuner er 24,9 pro-
cent.

Skattelettelser og -stigninger
Mens Herlev Kommune har 
et uændret skatteniveau, har 
næsten en tredjedel af landets 
kommuner, 31 kommuner, 
valgt at give skattelettelser i 
form af lavere udskrivnings-

procent, grundskyldpromil-
le eller dækningsafgift for 
erhvervsejendomme.

Fem kommuner har hævet 
skatten fra 0,2 til 0,5 procent. 
Det er Aabenraa, Syddjurs, 
Ringkøbing-Skjern, Hjørring 
og Ikast-Brande Kommuner.

Anderledes med grundskyld
Mens Herlev Kommune har 
en af landets laveste skatte-
procenter, forholder det sig 
anderledes, når det kommer 
til grundskyldspromillen, 
som både Enhedslisten og SF 
foreslog hævet i de seneste 
budgetforhandlinger.

Her ligger Herlev i et mid-
terfelt, da 35 kommuner har 
lavere grundskyldpromille.

Tre af landets kommuner 

har valgt at hæve grundskyld-
promillen, og det er Hjørring, 
Faaborg-Midtfyn og Ringkø-
bing-Skjern. Sidstnævnte har 
hævet grundskyldpromillen 
mest med 1,44.

Hvad angår grundskylds-
promillen, ligger landsgen-
nemsnittet på 26,17.

Hvis man ser på det over-
ordnede beskatningsniveau, 
hvor både indkomstskat og 
grundskyld er medregnet, 
indtager Herlev Kommune en 
ottendeplads, viser tallene fra 
KL. Dækningsafgifter er ikke 
medregnet i denne opgørelse.

 Af Tim Houman

sKatteprocent

Danmarks ti laveste ud-
skrivningsprocenter:

1. Rudersdal 22,5
2. Gentofte 22,8
2. Frederiksberg 22,8
4. Hørsholm 23,2
5. Tårnby 23,3
6. Vejle 23,4
7. HerLeV 23,7
7. Lyngby-Taarbæk 23,7
7. Glostrup 23,7
10. København 23,8

Kilde: KL

FAKTAskat. Herlev Kommune ligger lavt i skatteniveau-
et, mens kommunens grundskyld placerer sig i et 
midterfelt på landsplan.

Herlev har landets 
7. laveste skat

Af natur er du kommet...
Værker skabt af naturmaterialer, der skal blive stående
udenfor. Det er meninen med projektet Land Art. 

2. sektion forsiden
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Kæmpe udvalg af uhyggelige kostumer og tilbehør

Selvlysende kostumer fra kun 149,95
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433342-44 
SELVLYSENDE
SKELETKJOLE
Str. 116-140

22995

432913-16 
SELVLYSENDE
SKELET
Str. 104-140

19995

433286-88 
SELVLYSENDE
SPØGELSE
Str. 116-140

14995

433339-41
HELDRAGT MED 
LED-LYS
Str. 116-140

24995

Gymnasieelever støtter Kobane
STØTTE. Nogle nøjes med at tænke. Andre gør rent faktisk noget. 
Blandt dem den kurdiske pige Yasmin Atceken, der er elev på 
Herlev Gymnasium. Hun har foran hele skolen informeret om 
den kritiske situation i byen Kobane på grænsen til Tyrkiet. Det 
har ikke alene ført til ord, men også til en indsamling på skolen. 
2.500 kroner til ofrene for terrorgruppen IS’s handlinger er såle-
des samlet ind.                                                                              jøn

Sidste frist for indstilling af frivillig
FRIVILLIGHEDSPRIS. Du har stadig mulighed for at indstille kan-
didater til Herlev Kommunes Frivillighedspris 2014, for fristen er 
blevet skubbet til onsdag den 22. oktober klokken 14.00. Fredag 
var 13 kandidater indstillet til prisen, der bliver uddelt på FNs 
internationale frivillighedsdag fredag den 5. december. Økono-
mi- og planlægningsudvalget udpeger vinderen. Indstilling fore-
går via www.herlev.dk/hvem-fortjener-prisen                          tim

Gravearbejde i Hørkær
RØRLÆGNING. Frem til jul vil HOFOR grave nye vandrør ned i 
Hørkærs fortorv, og gravearbejdet kommer til at foregå på stræk-
ningen fra krydset ved Mileparken til Vasekær. Gravearbejdet 
foregår primært i fortorvet, men på enkelte korte strækninger er 
HOFOR nødt til at grave i selve vejbanen. Det er planen, at vejen 
vil være åben for trafik i begge retninger i hele graveperioden 
frem til jul.                                             tim

Husk Mørkhøjs nye postnummer
POST. Mørkhøj har skiftet postnummer fra 2730 Herlev til 2860 
Søborg, men det er ikke alle, der har opdaget det, og det kan føre 
til forsinkelser. Derfor opfordrer Post Danmark til, at man tager 
kontakt til afsendere, der stadig bruger det gamle postnummer 
og beder dem om at bruge det nye i fremtiden. Så husk at bruge 
postnummeret 2860 Søborg fremover, når du sender breve til 
Mørkhøj.                                             tim

Brancheformand om Teaterbio-lukning:

What! Sådan var reaktio-
nen, da biografbranchen blev 
bekendt med, at Herlev Kom-
mune tager konsekvensen af 
den nye bekendtgørelse til 
Filmloven og ganske enkelt 
ophører med at drive biograf 
i Herlev. 

»Det har ingen andre gjort, 
og det har sendt en chokbølge 
gennem branchen«, forkla-
rer  Jane Lykke, formand for 
Foreningen af Mindre og Mel-
lemstore Biografer. 

Foreningsformanden ken-

der nemlig ikke til andre 
kommunale biografer, der har 
taget en så drastisk konse-
kvens, som Herlev har gjort.

»Jeg kan da for eksempel 
henvise til Kastrup Bio. Den er 
fuldstændigt kommunalt dre-
vet, og den fortsætter, selvom 
Nordisk Film indretter biogra-

fer i Fields«, bemærker Jane 
Lykke, der er frivillig leder af 
Vig Bio i Odsherred. 

Tænke kreativt
Det er meget bekymrende, at 
Herlev har valgt den løsning, 
mener Jane Lykke.

»Jeg synes jo,  at det er 
skræmmende og trist, når en 
biograf lukker«, siger hun. 

Jane Lykke henviser i ste-
det til en opfordring ’mellem 
linjerne’ og tænke ’kreativt’, 
som er kommet fra den radi-
kale kulturminister Marianne 
Jelved i denne sag. 

»Det betyder, at man deler 
udgifterne op i forskellige 
afsnit«, siger hun. 

Løsningen kunne derfor 
være at lade udgifter til selve 
bygningen, børnefilmklub 
etc. være for sig, anfører for-
eningsmanden. 

Herlev Kommune har 
besluttet at ophøre med at 
drive Teaterbio som almin-
delig biograf fra årsskiftet. I 
stedet skal det være op til fri-
villige og foreninger at stå for 
aktiviteterne. Den del af Tea-
terbios fremtid konkretiseres 
yderligere på et møde den 10. 
november. 

UFORSTÅELIGT. Tilskuere venter på at komme ind i Teaterbio i snart ’gamle dage’. Herlev er den eneste, der har valgt at tolke 
bekendtgørelsen til filmloven så drastisk, at man forlader biografdrift, mener formanden for de mindre biografers forening.  
Arkivfoto: Henrik Lüthcke.  Af Jørgen Nielsen

...det har 
ingen andre gjort...

Reaktion. Formanden for Foreningen af  Mindre 
og Mellemstore Biografer er uforstående over for 
kommunens beslutning. 

Kommunen skal 
give os sikkerhed

Filmpaletten:

Slutteksterne ruller efter en 
af de smallere artcinema-film 
i Teaterbio. Udenfor venter 
det ’almindelige’ publikum 
på at komme ind i salen. Ofte 
til lidt mere mainstream. For 
eksempel en ny Susanne Bier. 

Situationen har været klas-
sisk, når filmklubben afslut-
tede forestillingen med start 
første tirsdag i måneden 
klokken 17, og biografen ’tog 
over’. Men ude i foyeren ven-
ter ingen nødvendigvis fra 
januar 2015. Teaterbio ophø-
rer som almindelig biograf, og 
det  beklages af topledelsen i 
foreningen Filmpaletten.

»Det er trist og vemodigt, at  
biografen ikke skal eksistere 
mere i sin nuværende form. 
Vores lokale biograf Herlev 
Teaterbio har sin egen char-
me og hygge samtidig med, at 
den er tip top moderne«, hed-
der det i en udtalelse fra Ulla 
Steenvinkel og Birgitte Bjørk-
man, henholdsvis formand 
og næstformand i foreningen.

Giv os sikkerhed
Den snart 10-års jubilerende 
artcinema-filmklub har mod-
sat de almindelige filmfore-
visninger mod på fremtiden. 

»Derfor skal vi understrege 

nødvendigheden af, at kom-
munen giver sikkerhed for, 
at der fortsat er operatører og 
administrativt personale til, 
at Filmpaletten kan fortsætte 
som Herlevs lokale filmklub«, 
fastslår duoen Steenvinkel/
Bjørkman. 

De sender også et signal til 
politikerne.

»Teaterbio kan måske blive 
et kulturelt samlingspunkt, 
hvor foreningslivet kan blom-
stre. Det håber vi, at der er 
politisk vilje til«, lyder udta-
lelsen. 

INTRO. Filmpaletten-formand Ulla Steenvinkel byder velkommen til anmelder-ikonet Ole Mi-
chelsen, Bogart, ved et tidligere arrangement i festugen. Der skal fortsat være operatører og 
administrativt personale, lyder udmeldingen. Arkivfoto: Henrik Lüthcke.  Af Jørgen Nielsen

Teaterbio. Vi skal have sikkerhed for, at der 
fortsat er operatører og administrativt personale, 
understreger artcinema-filmklubben.

Herlev er den eneste 
kommunale, der lukker

Måske nødvendigt 
at stoppe

Formiddags-Film i Herlev: 

Nogle gange er der næsten 
fyldt sal, når Ældre Sagens 
Formiddags-Film i Herlev 
viser forestillinger i Teaterbio 
tirsdag formiddag klokken 
10. Kaffen er gratis, men man 
skal medbringe eget krus, 
for det skåner miljøet, er den 
faste besked. 

Men Formiddags-Film viser   
en film fra Teaterbios aktu-
elle repertoire, modsat man-
ge andre aktører i Teaterbio. 
Som eksempelvis Filmpalet-
ten. Og det  repertoire findes 
i sagens natur ikke længere, 
når Teaterbio ophører med 

almindelig biografdrift fra 
starten af 2015. 

Spænder ben for os
»Det mest ærgerlige er, at det 
er EU og en lovændring, som 
spænder ben for os«, siger 
Lilian Christiansen fra For-
middags-Film. 

Hun henviser til, at koncep-
tet for Formiddags-Film netop 
er at vise de nyeste film.

»På den baggrund er det 
med stor beklagelse, at vi for-
modentlig skal stoppe«, siger 
Lilian Christiansen. 

Hun tilføjer dog, at intet 
som sådan er afklaret endnu.    
Sammen med andre aktører 
i Teaterbio skal Formiddags-
Film til møde med kommu-
nen den 10. november. Her 
håber man at blive klogere på 
fremtiden. 

 Af Jørgen Nielsen

Teaterbio. Ældre Sa-
gens særlige initiativ 
på udvalgte tirsdag- 
formiddage kan gå hen 
og slutte efter nytår. 
Intet er dog afklaret. 
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Træn derhjemme  
når du har tid og lyst

Altid gode tilbud på træningsudstyr

Prøv før du køber
eller se mere på
www.sagatrim.dk

700 m2 butik
Mileparken 30
2730 Herlev
Tlf. 3811 4811

Vær helt sikker før du skriver under!
 - måske dit livs vigtigste beslutning...

Uafhængig rådgivning ved køb og salg
hos Herlev-Advokaten:

  Når du køber bolig

Herlev-Advokaten
ANNeliSe SkJoldAger
advokat (L)
Gl. Klausdalsbrovej 476 . 2730 Herlev

Tlf. 44 500 544 
e-mail: skjoldager@herlevadvokaten.dk
- Medlem af Danske Familieadvokater -

Kontakt din lokale advokat for personlig  
og individuel rådgivning!

• juridisk tjek af alle dokumenter

• grundig gennemgang af dokumenter
 og konsekvenser sammen med dig

• udarbejdelse og tinglysning af skøde

• udarbejdelse af refusionsopgørelse

• fuld advokat-ansvarsforsikring

Se hvad vi også har til dig...

Synstest gratis indtil 16. november 2014 (normalpris 149 kr.). • Alle over 60 år får 25% rabat ved køb af briller fra 195 kr., inkl. standard enkeltstyrkeglas (indeks 1,5). Rabatten gives også på andre glas fx. glas
med glidende overgang fra kr. 700 og på eventuelle tillæg. • Standard enkeltstyrkeglas inkl. antirefl eks og hærdning (indeks 1,5). • 2for1 inkl. standard enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) i begge briller. • Standard
glas med glidende overgang (indeks 1,5). • Ovenstående kan ikke kombineres med KompletPris, 2for1, 60+ og tilbud. ©2014 Specsavers.

Herlev
Herlev Torv 1
Tlf. 9632 5232

Bestil synstest på louisnielsen.dk

I Væg-til-væg Tæpper
Til omg. Bortsalg sælges billigt et parti 

Beige/grå Axminster i 100% uld.
Tæpperne har været anvendt på en 

Tæppeudstilling i få dage.
Udskæres i de mål, der passer dem.

Kun 32,- pr. m2
Direkte fra fabrik sælges et parti 

Væg-til-væg tæpper i 400 og 
500 cm. Bredde.

Fra 59,- pr. m2
Ring efter tæppevognen.

DL Væg-tiL-Væg tæpper ApS
Tlf. 36 49 64 00 – Direkte 21 69 63 51 

mail@dltaepper.dk 
www.DLtaepper.dk

nyetaepper.dk

Tilfredse med kompromis
Glade naboer til posthusgrunden:

Et nybyggeri på posthusgrun-
den må højst skyde syv etager 
i vejret svarende til 25 meter.

Det står klart, efter kom-
munalbestyrelsen den 8. 
oktober vedtog kommunepla-
nen for 2013-2025, der rum-
mer et kompromis omkring 
netop posthusgrunden.

Bygherre havde gerne set 
et byggeri på ti etager, mens 
en beboergruppe fra Even-
tyrkvarteret, der støder op til 
grunden, slog på tromme for 
et ønske om højst seks etager.

Syv etager mere acceptabelt
Sommerens og efterårets 
debatter har ført til kompro-
miset om syv etager. Og det 
vækker glæde hos naboer i 

Eventyrkvarteret i det sydlige 
Herlev.

»Sådan helt overordnet 
synes vi, det har været en 
fin proces. Vi føler os imø-
dekommet. Vi bad om at få 
seks etager, men syv etager 
er bestemt mere acceptabelt 
end de ti, der lå i kortene. 
Generelt set er vi tilfredse,«, 
fortæller Dorthe Goldsch-
midt.

Dorthe Goldschmidt har 

været med i den gruppe, der 
både har lavet en facebook-
gruppe til formålet, og som 
indsendte et høringssvar til 
Herlev Kommune.

Efter kommunalbestyrel-
sesmødet lagde gruppen en 
opdatering på facebook, der 
efterfølgende har fået 71 
’likes’ og 12 kommentarer, 
som alle er positive.

Ros for processen
Dorthe Goldschmidt sender 
også en ros i retning af borg-
mester Thomas Gyldal Peter-
sen (A), der flere gange har 
mødtes med gruppen.

»Vi er tilfredse med, at vi 
er blevet inddraget på den 
måde, vi er,« konstaterer hun.

Men selvom der er tilfreds-
hed blandt naboer til post-
husgrunden, stopper gruppen 
ikke med at være aktiv.

»Vi har selvfølgelig tænkt os 
at følge det her tæt - også når 
der kommer et lokalplansfor-
slag, og så har vi tænkt os at 
blande os. Men indtil nu er vi 
rigtig glade for, at vi har kun-
net få noget, som er væsent-
ligt mere tåleligt end det, der 
lå i kortene,« siger Dorthe 
Goldschmidt.

Udover et loft på syv etager 
ud mod Herlev Ringvej love-
de borgmester Thomas Gyl-
dal Petersen, at det vil blive 
skrevet ind i den kommende 
lokalplan, at bygningens høj-
de skal falde til maksimalt tre 
etager ind mod Eventyrkvar-
teret.

Desuden vil Hyrdindestien 
fortsat være lukket for trafik 
mod både Rødhættevej og 
Tornerosevej. AKTIV GRUPPE. En gruppe beboere fra Eventyrkvarteret har taget dialogen med kommunen i sagen om et kommende byggeri 

på posthusgrunden. Her er det Daniel Goldschmidt, Dorthe Goldschmidt, Laila Østergren og Lars-Henrik Thorhauge. Arkiv-
foto: Henrik Lüthcke Af Tim Houman

...vi 
føler os 

imødekommet...

Byggeri. Beboere i Eventyrkvarteret føler sig 
imødekommet i sagen om en kommende byg-
ning på posthusgrunden.

Ny tøjindsamling til 
fordel for hjemløse

Det var nærmest helt vildt 
sidste år. Det blev til seks 
fyldte postbure og meget 
mere, end nogen havde turdet 
håbe på, da gode kræfter gik 
sammen om at organisere en 
lokal tøjindsamling til fordel 
for Projekt Hjemløs. Det var 
Susanne Hermann og Karina 
Nielsen fra tøjbutikken Sie-
sta, der sammen med Hus 
Forbi-sælgeren Søren Franck  
stod bag initiativet med et 
altså succesrigt forløb. 

Den mørke tid i møde
Men nu er der en ny ind-
samling til fordel for Pro-
jekt Hjemløs. Søndag den 2. 
november fra klokken 11 til 
16 kan man donere dame-, 
herre- og børnetøj. Også tæp-
per, soveposer med mere kan 
man komme af med ved sam-
me anledning. 

»Det er typisk varmt tøj, 
der er meget brug for. Vi går 
jo den mørke tid i møde. Men 

man må da bestemt også 
gerne komme med som-
mertøj og med sko og den 
slags. Desværre er der et stort 
behov lige netop nu«, siger 
Søren Franck, af mange Her-
levborgere kendt som sælger 
af hjemløse-avisen Hus Forbi 
ved indgangen til centeret. 

Rent praktisk
Tøjet kan afleveres direkte 
søndag den 2. november klok-
ken 11 til 15. Det sker ved den 
bagerste indgang til centeret 
i gågaden, ’Føtex-indgangen’. 
Det er de handlende, der  her-
efter betaler for transporten 
til Projekt  Hjemløs.

Generelt er der mulighed 
for selv at aflevere tøj løben-
de. Man kan se mere på www.
projekthjemløs.dk under 
punktet ’om os’. 

Og der er samme mulighed 
på Kofoeds Skole, tjek www.
kofoedsskole.dk

Projekt Hjemløs er en 
almengørende forening, der 
drives af frivillige og med det 
formål at støtte hjemløse og 
socialt udsatte.

BEHOV. Hus Forbi-sælgeren Søren Franck er igen praktisk ko-
ordinator ved en indsamling i Bymidtecentret til fordel for 
Projekt Hjemløs. Og er der et stort behov, registrerer han.
Foto: Henrik Lüthcke.  Af Jørgen Nielsen

Støtte.  Søndag den 2. 
november er ikke alene 
en dag før vinteren. 
Men også mulighed for 
at give tøj til et godt 
formål i Bymidtecen-
tret. 

Bumpning, pælning, skiltning
Læserbrev fra:
Christian Bramsen,
Gavlbakken 21

BUMP
Rigtige veje har bump, nu 
også Gavlbakken, der ud for 
min nabo er blevet beriget 
med et bump konstrueret, 
som bump er flest på villaveje 
i nærheden.

Med til et autoriseret bump 
hører pæle, firkantede  af 
træ eller runde af stål, parvis 
eller begge typer (steler med 

reflex). Selve vejbumpet er 
bemalet med hvide felter ved 
start og slut på bumpet, sik-
kert til visuel markering.

Men pælene? De har inte-
resseret mig en del i den 
senere tid. På mine daglige 
spadsereture har jeg fået godt 
styr på, hvilke typer der er i 
kvarteret og været spændt på, 
hvilke vi fik. Nogle steder er 
der runde pæle på vejes hjør-
ner, mens andre hjørner, der 
måske fortjener en rund pæl, 
ikke har en. Det er ikke alle 

bump, der har fået steler; på 
Gavlbakken har jeg ladet mig 
fortælle, at vi får steler med 
optimeret design - giver efter 
ved påkørsel.

Ved starten af indkørslen 
til vores kvarter er der, til 
opnåelse af  fartbegræns-
ning/annullering, opsat ’40 
km’-skilte i venstre og højre 
side,  efterhånden en helgar-
dering, der bør kunne forstås 
af også hardcore.

BUMP. Christian Bramsen følger udførelsen af bump på Gavlbakken. Dette bump er fra Råha-
vevej. Foto: Privatfoto

Alle gode gange tre - pas på hos Jupiter Cykler
Læserbrev fra:
Thomas Kruse,
Tibbevangen 78

CYKELREPARATION
Jupiter cykler har to gange 
overrepareret vores cykler 
trods klare mundtlige afta-
ler. Når man så står med en 
enorm regning for arbejde, 
man ikke har bestilt, er forret-

ningens klare udgangspunkt, 
at ’Kunden altid har uret’. 

Desværre glemte jeg at 
advare min søn, da han skulle 
købe nyt dæk til cyklen for-
leden. Han bad om dæk med 
kevlar, men da han fik dækket 
udleveret, stod der ikke kevlar 
på. Han spurgte igen og fik at 
vide, at det havde kevlar.

Så tog jeg i en anden for-

retning, hvor de have samme 
mærke dæk både med og 
uden kevlar. Glad kom jeg 
hjem med det rette dæk. 

Da jeg så hos Jupiter ville 
aflevere dækket tilbage, var 
der ingen påstand om, at 
dækket havde kevlar, men 
blot at man har en politik om 
ikke at give penge tilbage. 
Altså man erkender at have 

begået fejl, men vil ikke rette 
den ved at stille kunden som 
før fejlen.

Da det sikkert er upraktisk 
at få alt på skrift, er konklu-
sionen, at man skal finde et 
andet sted med god eller blot 
acceptabel kundeservice. Styr 
langt uden om Jupiter Cykler 
på Herlev Hovedgade, hvis du 
ikke vil snydes. 

Input vedrørende egnsmuseet Hannes Minde
Reaktion på læserbrev i Herlev Bladet 8. oktober:

Læserbrev fra:
Kim Wacker (A),
Formand for kultur- og fritids-
udvalget, kommunalbestyrel-
sesmedlem

LOKALHISTORIE
Frantz Nielsen, Sortemose-
vej 15 B, beklager i Herlev 
Bladet den 8. oktober 2014 
Herlev Kommunalbestyrelses 
beslutning om at lukke Han-
nes Minde.

Det er rigtigt, at det lokal-
historiske arbejde flytter fra 
huset ’Hannes Minde’ med 
vedtagelsen af budget 2015, 
men jeg kan love Frantz 
Nielsen, at Herlev Kommune 
også fremover vil støtte op 
om arbejdet med at formidle 
kendskabet til Herlevs kul-
turarv. Det gælder både det 
store arbejde, som frivillige 
lægger i at udbrede interes-
sen for lokalhistorien, og for-

midlingen af Herlevs historie 
til børn.

Jeg er glad for, at der er 
fundet et mødested for for-
eningen i et andet af byens 
historiske huse, i Hjulman-
dens Hus. Herlev Kommune 
er i tæt dialog med Herlev-
Hjortespring Historiske For-
ening om tilgængeligheden 
til de historiske genstande, 
som foreningens medlemmer 
har indsamlet, og kommunen 

støtter også fortsat udgivel-
sen af foreningens tidsskrift 
”Tubberup Tidende”.

Skoletjenesten, som arran-
gerer undervisning om lokal-
historie i samarbejde med 
lærere og pædagoger, fortsæt-
ter med engagerede formidle-
re i spidsen, og et helt særligt 
fokus har Herlev Kommune 
naturligvis på samlingen af 
Saxbo-stentøj.

Jeg sætter stor pris på de 

mange gode kræfter, som 
arbejder for at sikre og for-
midle vores fælles kulturarv, 
og Herlev Kommune vil fort-
sat bakke op om dette vigtige 
arbejde.

Hvad mener du?
Skriv din mening og send 
dit indlæg til debat@
herlevbladet.dk eller med 
almindelig post til vores 
adresse på Herlev Bygade 
39. 
Dit debatindlæg må være 
på maks. 300 ord.

Ud og oplev kulturen i Herlev
- læs om det i Herlev Bladet først
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Socialdemokraterne 
i Herlev

FROKOSTMØDE 
PÅ GAMMELGAARD

Mandag d. 27. oktober kl. 12-14

BJARNE KASPERSEN HANSEN:
Mit politiske liv i Herlev mv.

Frokostmødet er et åbent møde.
Mødegebyr 35,- kr. inkl. frokost og kaffe

GODT I GANG MED 
FOLKESKOLE-

REFORMEN I HERLEV
Onsdag den 5. november kl. 19.00 

i Herlev Medborgerhus

Vi indbyder til offentligt møde
for alle skoleinteresserede i Herlev. 

VIcESKOLELEDER I 
KØBENHAVNS KOMMuNE, 

MARcO DAMGAARD:
Skolepolitisk reformgrundlag 

for fremtidens skole
 

BORGMESTER 
THOMAS GyLDAL PETERSEN:

Sådan greb vi 
skolereformen an i Herlev!

 Af Tim Houman

Arbejdsprøvning hos lokal virksomhed

For tiden handler historier 
fra arbejdsmarkedet ofte om 
fyringer og ledighed, men den 
Herlev-baserede virksomhed 
Visma kan fortælle en lille 
succeshistorie, der trækker i 
den retning.

For cirka et år siden indled-
te virksomheden et projekt 
om arbejdsprøvning, og efter 
de første erfaringer er alle 
parter glade for oplevelserne.

I samarbejde med den 
sundhedsfaglige konsulent-
virksomhed KIApro, der har 
til huse i selvsamme bygning 
på Lyskær, modtager Visma 
mennesker i arbejdsprøv-
ning, så de kan hjælpes til-
bage mod arbejdsmarkedet.

»Det gælder om at komme 
i gang igen, genfinde troen 
og finde selvtilliden frem. 
Når de har kundekontakt og 
har haft en god dialog, ople-
ver de også, at de har gjort en 
forskel. Det er positivt,« siger 
salgskoordinator Kristian Fre-

deriksen, der er ansvarlig for 
projektet hos Visma.

De positive oplevelser skal 
udgøre fundamentet for den 
enkeltes forløb.

»Det er de små sejre, vi byg-
ger på. Nogle gange oplever de 
også nogle setbacks, fordi de 
har påtaget sig for meget, og 
så må vi starte forfra,« lyder 
det fra den projektansvarlige.

Arbejdsprøvningen varer 
tre måneder og foregår pri-
mært i Vismas callcenter, 
hvor de arbejdsprøvede grad-
vis får mere kundekontakt og 
ansvar, så det passer til deres 
individuelle forløb.

Det skal være modne folk
Arbejdsprøvningen er mål-
rettet mennesker, hvor enten 
fysiske eller mentale udfor-
dringer har besværliggjort 
deres adgang til arbejdsmar-
kedet.

Desuden har Visma define-
ret en profil for, hvem de ger-

ne vil have i arbejdsprøvning.
»Vi har sat nogle kriterier 

for kandidaten. Det skal være 
modne folk med 25 år eller 
mere på arbejdsmarkedet og 
gerne i en funktion, hvor de 
har haft kundekontakt for 
eksempel i service og salg. Så 
er vi sådan set ligeglad med 
branchen. Det væsentlige er, 
at det er folk, der holder af at 
tale med mennesker«, fortæl-
ler Kristian Frederiksen.

Selvom de arbejdsprøve-
de ikke har været tilknyttet 
arbejdsmarkedet igennem 
længere tid og er nået til slut-
ningen af 40’erne, har de fort-
sat noget at byde en arbejds-
giver.

»Det gælder om at benytte 
de kompetencer, de har sam-
let op igennem et længere 
arbejdsliv. Man taler om ’Det 
grå guld’, men det her er i 
hvert fald guld, de slæber 
rundt på,« forklarer salgsko-
ordinatoren.

De personer, der kommer 
i arbejdsprøvning, kan ikke 
klare en fuld arbejdsuge, men 
Kristian Frederiksen oplever, 
at de tilfører virksomheden 
noget.

»Det giver en signalværdi, 
at når de arbejder tre timer 
om dagen, så er der en værdi 
det for virksomheder. Det er 
en investering, og jeg mener 
afgjort, det kan betale sig for 
mange virksomheder,« kon-
kluderer han.

Det giver værdi
Målet er, at alle skal have 
noget ud af projektet. Perso-
nerne i arbejdsprøvning skal 
føres tættere på arbejdsmar-
kedet igen, og Visma får eks-
tra hænder til at løse opgaver 
og en mulighed for at finde 
nye medarbejdere, hvis beho-
vet skulle være aktuelt. Og 
så er der desuden det sam-
fundsgavnlige aspekt.

»Det giver også en værdi, at 
folk bliver glade. Det er også 
for at vise, at det kan lade sig 
gøre. De her mennesker har 
været nede, og nu er de så på 
vej op igen,« siger admini-
strerende direktør June Mejl-
gaard Jensen.

Det er ikke sikkert, at 
arbejdsprøvningen fører til 
ansættelse hos Visma, men 
i så fald skal de arbejdsprø-
vede gerne være hjulpet tæt-

tere på en genindtræden på 
arbejdsmarkedet.

»De skal have en konkret 
værdi, de kan omsætte til 
deres cv. Vi noterer deres 
resultater, og hvilke syste-
mer de har arbejdet i, og så 
beskriver vi, hvordan de har 
forbedret sig. Det væsentlige 
i en arbejdsprøvning er doku-
mentationen«, siger Kristian 
Frederiksen.

Håber på et udvidet projekt
Vismas første arbejdsprøve-
de er blevet ansat på deltid, 
mens to andre er fulgt efter i 
en lignende arbejdsprøvning. 
Desuden er én i arbejdsprøv-
ning i serviceteamet i køkke-
net.

Virksomheden ser gerne, 
at projektet bliver udvidet 
- både hvad angår antallet 
af arbejdsprøvede, længere 
perioder end tre måneder og 
samarbejde med omegns-
kommunerne.

WIN-WIN. »Den første kandidat gjorde, at vi havde lyst til mere«, fortæller salgskoordinator 
Kristian Frederiksen (tv.) og administrerende direktør June Mejlgaard Jensen om Vismas pro-
jekt med arbejdsprøvning. Foto: Henrik Lüthcke

Beskæftigelse. Virksomheden Visma oplever 
succes med at bringe mennesker på rette kurs, 
efter de har været væk fra arbejdsmarkedet i 
længere tid. 

Vejen tilbage mod arbejdslivet

Som at få den 
gamle Kim tilbage

59-årige Kim Christrup er det 
gode og ultimative eksempel 
på, hvad arbejdsprøvning hos 
en virksomhed som Visma 
kan føre til.

Efter en sygdomsperiode på 
to år blev han henvist til den 
sundhedsfaglige konsulent-
virksomhed KIApro af Gen-
tofte Kommune, og herigen-
nem blev kontakten til Visma 
skabt.

Kim Christrup fik tre måne-
der i arbejdsprøvning hos den 
Herlev-baserede virksomhed, 
og efter et lille mellemspil 
blev han tilbudt et fast del-
tidsjob hos Visma.

»Det har betydet alt. Folk 
omkring mig siger, at det er 
som at få den gamle Kim til-
bage. Det har givet selvtillid, 
mental styrke og overskud,« 
fortæller han.

Nu arbejder Kim Chri-
strup 25 timer om ugen som 
salgskoordinator hos Visma, 
og med tiden skal han og 

virksomheden vurdere, om 
det måske kan blive til flere 
timer.

Visma får topkarakter
Små detaljer i den daglige 
arbejdsdag har fået stor værdi 
for Kim Christrup.
»Jeg kan møde på arbejde, 
sige tak for i dag, når jeg går, 
og ønske god weekend om 
fredagen. Det havde jeg ikke 
prøvet i to år. Det er noget, der 
rykker,« fastslår han.

Kim Christrup har kun godt 
at sige om arbejdsgiveren, der 
gav ham chancen.

»Hvis jeg skal bedømme 
Visma på en skala fra 0 til 10, 
skal virksomheden have et 
10-tal. Man bliver presset lidt, 
men samtidig er der plads til 

at slappe af, når man har brug 
for det. Det betyder, at man 
hver dag kan sige, at det har 
været en god dag,« siger Kim 
Christrup.

Det gode forhold opstod 
allerede første arbejdsdag.

»Det var sådan, at da jeg 
kom første dag i arbejdsprøv-
ning, lå der visitkort til mig, 
jeg fik min egen computer, og 
mit navn var i systemet. De så 
mig som en rigtig medarbej-
der, fortæller salgskoordina-
toren.

Visma kan ikke garantere, 
at alle, der kommer i arbejds-
prøvning, også bliver tilbudt 
en ansættelse, men Kim Chri-
strup tjener som det gode 
eksempel.GENIALT. »Forbindelsen mellem Gentofte Kommune, KIApro og Visma er en genial streg,« konkluderer Kim Christrup efter en 

arbejdsprøvning førte til ansættelse. Foto: Henrik Lüthcke  Af Tim Houman

...de så 
mig som en 

rigtig medarbejder...

Arbejdsliv. Kim Christrups arbejdsprøvning hos 
Visma førte til ansættelse.

Nye mål for beskæftigelsen

Der skal være færre unge på 
offentlig forsørgelse, og flere 
ledige skal i ressourceforløb. 

Desuden skal flere ledige 
i løntilskud og jobrotation 
samt kommunen skal tilbyde 
et hurtigt og effektivt match 

mellem virksomhedernes 
behov for arbejdskraft og 
ledige.

Det er de fire lokale mål, 
som indgår i Herlev Kommu-
nes beskæftigelsesplan for 
2015. Beskæftigelsesplanen 

blev vedtaget på det seneste 
møde i kommunalbestyrel-
sen.

Herlev har ikke oplevet det 
forventede fald i ledighed, og 
i 2013 oplevede kommunen 
en lille stigning i ledigheden. 
Til gengæld er den lokale 
beskæftigelse også steget en 
smule. 

I de senere år har Herlev 
desuden haft en stigning i 

antallet af borgere på kon-
tanthjælp.

Beskæftigelsesplanen tager 
udgangspunkt i fire mål, som 
beskæftigelsesministeriet har 
sat, og som i øvrigt er overført 
fra 2014.

Fire ekstra mål
På baggrund af lokale pro-
blemstillinger har Herlev 
Kommune derudover tilføjet 

fire andre mål til beskæftigel-
sesplanen for det kommende 
år.

De fire ekstra mål er færre 
unge på offentlig forsørgelse, 
flere ledige i ressourcefor-
løb, flere ledige i løntilskud 
og jobrotation samt hurtigt 
og effektivt match mellem 
virksomhedernes behov for 
arbejdskraft og ledige.

Der er sat konkrete tal på 

de lokale mål, så der eksem-
pelvis skal være 50 unge 
færre, der modtager uddan-
nelseshjælp eller revalidering 
i perioden fra 15. maj 2014 til 
31. december 2015.

 Af Tim Houman

Beskæftigelse. Kommunalbestyrelsen har føjet 
ekstra beskæftigelsespolitiske mål til dem, som 
ministeriet har sat.

BeSKæftigelSeSplAN 2015

Ministermål
1.  Flere unge skal have en uddannelse
2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en 
tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en 
større tilknytning til arbejdsmarkedet
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

Kilde: Herlev Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

FAKTA

Herlev Bygade 39 · 2730 Herlev · 44 94 10 10 · www.herlevbladet.dk · fax: 44 94 13 63 

Svar på spørgsmålene og udfyld kuponen med navn og adresse.

Kuponen skal være Herlev Bladet i hænde fredag den 31. oktober inden kl. 12.00.

–  husk konkurrencerne fortsætter året igennem.
  – Så tjek Herlev Bladet hver uge...

TJEK OG VIND MED HERLEV ÅRBOG 2013!
1.  Hvilken DM-medalje modtog 

Carina Møller i Rally?
 2.  Hvem vandt titlen som Årets 

Udstiller?

Navn:                   Adresse:   Postnr./by:

Kuponen sendes til Herlev Bladet, Herlev Bygade 39, 2730 Herlev, så den er os i hænde senest Fredag d. 31.10.2014 inden kl. 12.00.
Mærk kuverten: “Årbog”. Vinderen offentliggøres i Herlev Bladet onsdag den 5. november 2014.

Vind et gavekort med Herlev Årbog til

Herlev BymidteS Butikcenter 
– værdi kr. 500,-

ÅRBOG 2009
ÅRET DER GIKHERLEV I TAL 

NAVNE
ÅRETS PRISER

SPORT

KULTUR
ERHVERV
MOTOR

H E R L E V

Det skete i Herlev i år 2009

- en del af...

-dit lokale møbelhus...

Herlev Hovedgade 191 2730 Herlev Tlf. 44 84 50 01

Hos Danbo møbler finder du:

byens største sengeudstilling, kæmpeudvalg i sofa’er 

og lænestole, spiseborde og lækre designstole 

- du bliver overrasket, så kig ind...

Butikken er åben hele 

døgnet på www.danbo.dk

Design Dine helt egne møbler

Så føler du dig hjemme

De fedeste møbler...

 ÅRET DER GIK 
NAVNE 

KULTUR

 HERLEV I TAL ÅRETS PRISER ERHVERV

 
SPORT 

 
MOTOR

- en del af

årbog 2012

Det skete i Herlev i år 2012
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- dit lokale indkøbscenter...

herlev Bymidte Butikscenter
Hos os finder du:

Beklædning: Change · Gine · H&M · Moss · Name It · Saint Tropez · Siesta · Tøjeksperten · Vero Moda

Vila · Viva BaZaar · Zizzi   Dagligvarer: Føtex · Herlev Fisk & Vildt   Radio/TV: Fona   Sko: Eva Sko 

Herlev Hæle & Nøglebar · SkoRingen   Sport/Fritid: Intersport · Fotocentrum · Bog & Idé · BR Legetøj 

Tilbehør/Personlig: Matas · Profil Optik · Thiele · Zebra Lædervarer   Cafe: Cafe Emil · Café Dig & Mig

- og over 500 gratis parkeringspladser, så der er også plads til dig...

Over 500 gratis 

parkeringspladser

-så der er også plads til dig!

H E R L E V

B U T I K S C E N T E R
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Herlev Bymidte 
Butikscenter

    - her kan du få 
   det meste...

 ÅRET DER GIK 
NAVNE 

KULTUR

 HERLEV I TAL ÅRETS PRISER ERHVERV

 
SPORT 

 

MOTOR

- en del af

årbog 2011

Det skete i Herlev i år 2011
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 ÅRET DER GIK ÅRETS PRISER ERHVERV

 VALG SPORT KALENDER

 NAVNE KULTUR HERLEV I TAL

- en del af

årbog 2013

Det skete i Herlev i år 2013

H E r L E V

-dit lokale møbelhus...

Herlev Hovedgade 191 2730 Herlev Tlf. 44 84 50 01

Hos Danbo møbler finder du:

byens største sengeudstilling, kæmpeudvalg i sofa’er 

og lænestole, spiseborde og lækre designstole 

- du bliver overrasket, så kig ind...

Butikken er åben hele 

døgnet på www.danbo.dk

Design Dine 
helt egne møbler

Så føler du dig hjemme

De fedeste møbler...

 ÅRET DER GIK 
NAVNE 

KULTUR

 
HERLEV I TAL ÅRETS PRISER 
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MOTOR

- en del af
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Det skete i Herlev i år 2012
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HERLEV I TAL

- en del af

årbog 2013

Det skete i Herlev i år 2013
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www.drømmeland.dk

Bemærk! Ekstra lang længde. MasterBed elevationsboks
Elevationsboks med god trykfordeling og komfort. Topmadras-
serne har aftageligt vaskbart betræk og 4 cm kerne af skum. 
Inkl. trådløs fjernbetjening. Ekskl. gavl og ben. 2 stk. 90x210 cm.

Normalpris 39.816,- TA’ 2 stk.  19.908,-
Pris pr. md. 830,- i 24 måneder. 

TILBUD GÆLDER KUN
TIL OG MED 31. OKTOBER.

TA’ 2 BETAL 
FOR 1

MasterBed elevationsseng
Pocketfjedre madrasserne kan vælges i to fast-
heder. Sengen er inkl. 4 cm skum topmadras  
og kabelfjernbetjeninger. Ekskl. ben. 
2 stk. 90x200 cm.

Normalpris 19.560,-

TA’ 2 stk. 9.780,-

Swiss Line koldskums madrasser
7 zonet og med integreret klima cover og anti-
bakteriel soveflade. Betrækket kan tages af og 
vaskes på 60*C. Tilbuddet gælder 90x200 cm.

Normalpris 11.998,- 

TA’ 2 stk. 5.999,-

Tempur Relaxation Basic boksmadras
Relaxation basic boks er til dig der gerne vil sove fast. Topma-
drassen er temperaturfølsom og former sig efter din krop. Ekskl. 
gavl, ben og puder. Str. 180x200 cm.

Normalpris 19.999,- 14.999,-
Pris pr. md. 625,- i 24 måneder.*

SPAR
5.000

N E X U S
Nexus Sublim elevationsseng 
Denne håndbyggede seng er med temperaturregulerende top-
madras har integreret afdæmpet natlys og trådløse fjernbetje-
ninger. Sengen fås i 6 farver. Ekskl. ben, gavl og puder. 2 stk. 
80/90x200/210 cm.

Normalpris. 34.300,- 25.999,-
Pris pr. md. 1084,- i 24 måneder.*

Slimline seng
Sættet består af en flot Anker Slimline sengeramme med Flexus 
plan bunde og Harmony madrasser med pocketfjedre. Ekskl. gavl, 
ben og opredning. Str. 180x200 cm.

Normalpris. 16.297,- 10.999,-
Pris pr. md. 459,- i 24 måneder.*

Tempur experience box
Boksmadrasserne har ingen hårde kanter eller følbar revne mellem 
madrasserne. Vælg mellem madrasserne Original, Sensation eller 
Cloud og farverne sort, grå eller blå. Ekskl. Ben, gavl og tilbehør.
Str. 180 x 200 cm.

Normalpris. 29.999,- 24.999,-
Pris pr. md. 1042,- i 24 måneder.*

SPAR
8.301

SPAR
5.151

MasterBed Boks
En stilfuld boksmadras til en fornuftig pris. Sengen er betrukket 
med kraftigt møbelstof og har 5 zonet fjedermadras. Inkl. 4 cm 
topmadras med skumkerne. Ekskl. Gavl og ben. Str. 140x200 cm.

Normalpris 10.150,-  4.999,-
Pris pr. md. 209,- i 24 måneder.*

SPAR
5.298

SPAR
9.495

SPAR
5.000

Svane Zefir elevationsseng
Elevationsseng med Svane Zefir madrasser, der tilpasser sig krop-
pen og giver en mere stabil sovestilling. Inkl. Svane Pure topmadras. 
Ekskl. ben og opredning. 2 stk. 90x200 cm.

Normalpris 37.494,- 27.999,-
Pris pr. md. 1167,- i 24 måneder.*

Kun i Drømmeland
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TA’ 2 BETAL FOR 1

ÅBNINGSTIDER: Mandag til fredag kl.10:00-18:00.  
Lørdag kl.10:00-16:00. Åbent hver søndag kl.10:00-16:00.

Bagsværd  
Vadstrupvej 71-73 • 2880 Bagsværd
Tlf. 44 98 67 07

 Af Tim Houman

Grønt energiregnskab for 2008-2013:

Herlev Kommunes seneste 
grønne energiregnskab viser 
både fremgang og tilbagefald.

Overordnet set er det sam-
lede elforbrug i kommunens 
institutioner, vejbelysning og 
udearealer faldet i perioden 
fra 2008 til 2013, mens vand-
forbruget samlet set er steget 
i samme periode.

Varmeforbruget er steget 
med seks procent, efter det 
er blevet korrigeret for de 
såkaldte graddage. Graddage 
er et mål for, hvor koldt det 
har været udenfor, og hvor 
meget energi, der bruges til at 
opvarme rum.

Den del af CO2-udslippet, 
som kommunen har indvirk-
ning på, er faldet en smule 
over de fem år, som det grøn-
ne regnskab dækker over.

»Det grønne energiregn-

skab viser, at når vi ser på 
forbruget af el, vand og var-
me, så ser det relativt stabilt 
ud for hovedparten af vores 
ejendomsportefølje. Visse 
steder er der også et fald, ikke 
mindst på el,« sagde borgme-
ster Thomas Gyldal Petersen 
(A), da sagen blev behandlet 
på kommunalbestyrelsens 
seneste møde.

Én bygning i egen kategori
Hjortespringbadet skiller sig 
så markant ud i forhold til de 
andre, at bygningen har fået 
sin egen kategori i det grønne 
regnskab.

»Der er én særlig bygning, 
som har en afgørende påvirk-
ning på det grønne energi-
regnskab. Det er den bygning, 
som udover Herlev Hospi-
tal, der bliver besøgt af flest 

mennesker hver dag, nemlig 
Hjortespringbadet. Det er en 
svømmehal, som er blevet så 
populær, at energiforbruget 
er steget en betydelig del,« 
forklarede borgmesteren.

Et eksempel er vandforbru-
get, hvor Hjortespringbadet 
har stået for en stigning år for 
år siden åbningen i 2011.

Samlet set er det kommu-
nale vandforbrug steget med 
27 procent, men ser man bort 
fra Hjortespringbadet er for-
bruget i de øvrige kommu-
nale bygninger faldet fra 2008 
til 2013.

Forventet stigning
En del af forklaringen på det 
stigende energiniveau i badet 
er, at aktiviteterne er blevet 
flere. Desuden er der blevet 
udvidet med blandt andet nyt 
bassin, en rutsjebane og et 
nyt fitnesscenter.

»Hvis vi forventer, at antal-
let af brugere vil stige i de 
kommende år, og det er der 
noget, der taler for, så må vi 

også forvente, at forbruget 
af el, vand og varme i Hjor-
tespringbadet kan stige i de 
kommende år,« vurderede 
Thomas Gyldal Petersen.

SFs Arly Eskildsen ærgrer 
sig over, at man ikke fik tænkt 
over det høje energiforbrug i 
svømmehallen noget tidlige-
re i forløbet.

»Med hensyn til Hjorte-
springbadet kan det ærgre 
mig, at dengang det blev pro-
jekteret, afviste man mulig-
heden for eksempelvis at 
installere solvarme på badet. 
Det var måske noget af det, 
der kunne have medvirket til 
at reducere energiforbruget,« 
lød SF’erens kommentar på 
mødet i kommunalbestyrel-
sen.

Nyt værktøj til reduktion
Herlev Kommune havde sat 
sig et mål om en elbespa-
relse på syv procent i perio-
den fra 2010 til 2013, og med 
en besparelse på 11 procent 
overgår kommunen målet.

Til gengæld har kommunen 
ikke kunnet leve op til dens 
mål om, at alle kommunens 
institutioner i 2012 skulle lig-
ge inden blandt de 50 procent 
bedste på landsplan.

I fremtiden vil Herlev Kom-
mune forsøge at gøre noget 
ved energiforbruget gennem 
et såkaldt ESCO-projekt.

ESCO, der står for Energy 
Service Company, handler 
om, at kommunen indgår et 
samarbejde med et privat 
selskab, som hjælper med at 
optimere forbruget af energi.

»Ser vi bort fra Hjorte-
springbadet, så er det en for-
nuftig udvikling, hvor vi med 
ESCO-projektet har givet os 
selv værktøjet til at bringe 
udgifterne helt i bund, for-
bruget helt i bund, og dermed 
også reducere vores påvirk-
ning af det omgivende miljø,« 
konstaterede borgmester 
Thomas Gyldal Petersen.

FLERE GÆSTER, STØRRE FORBRUG. Siden åbningen af det nye Hjortespringbadet i 2011 har 
svømmehallen tegnet sig for en markant del af Herlev Kommunes energiforbrug. Arkivfoto: 
Henrik Lüthcke

Energi. Der er ikke de store udsving i Herlev 
Kommunes energiforbrug, hvis man ser bort fra 
Hjortespringbadet.

Stabilt energiforbrug - 
uden Hjortespringbadet

kommuNENS ENErgiforbrug 2008-2013

Samlet forbrug:
Elforbruget er faldet med 11 procent
Vandforbruget er steget med 27 procent
Varmeforbruget (graddagekorrigeret) er steget med 6 procent
CO2-udslip (korrigeret) er faldet med 3 procent

De kommunale institutioner uden Hjortespringbadet:
Elforbrug er faldet med 23 procent
Vandforbruget er faldet med 6 procent
Varmeforbruget er faldet med 24 procent
Tallene for CO2-udslip er ikke udspecificeret

Kilde: Grønt energiregnskab 2008-2013

FAKTA

Sammenstød i
ringvejskryds

Lørdag aften fik en uheldig 
start for to bilister, der kom 
kørende i det trafikerede 
kryds Herlev Hovedgade/
Ring 3. Deres køretøjer stødte 
nemlig sammen. Det skete 
kort før klokken 18 og resulte-
rede i en udrykning til stedet.

Der er ikke nærmere oplys-
ninger om trafikuheldet. Men 
det var så voldsomt, at ingen 
af de implicerede biler kunne 
fortsætte kørslen. De blev 
slæbt væk og placeret to for-
skellige steder, så de øvrige 
trafik kunne genoptages.

SLEMT. Ingen af de implicerede biler var i stand til at fort-
sætte kørslen efter en ulykke i Ringvejskrydset i lørdags.
Foto: Henrik Lüthcke. 

 Af Jørgen Nielsen

Trafikulykke.  To biler 
stødte sammen lørdag 
aften. 

mislykket røveri
i mørkhøj

Røverne kom omend ikke for 
sent, så dog til en butiksejer 
belært af erfaring på grund af 
et tidligere røveri. Døren var 
lukket, og derfor blev et røve-
ri  på Rybjerg Allé i Mørkhøj 
ikke til noget i lørdags kort 
før klokken 20. Det oplyser 
Københavns Vestegns Politi. 

Det var tre maskerede  
mænd kørende på en sort 
knallert, der forsøgte at kom-
me ind i butikken. Da det ikke 

lykkedes, stak de af i retning 
mod motorvejen. 

Alle var mellem 15 og 20 år. 
Og alle iført hætter og jakker 
i farverne sort, blå og rød. Og 
altså alle maskede.  

Har du set noget, skal du 
ringe til politikommissær 
Michael Liebst Sørensen på 
telefonnummer 72 58 73 55 
på hverdage og i dagtimerne. 

Eller du kan ringe døgnet 
rundt på telefonnummer 43 
86 14 48. 

 Af Jørgen Nielsen

røveriforsøg.  Døren 
var lukket på grund af 
tidligere røveri. 

Følg de lokale nyheder 
på Facebook - ’like’ 
Herlev Bladets side
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 Bekendtgørelser

     

Fra læsertil læser
køb, salg og bytte
25 ord for 50 kr.

Under rubrikken læser til læser optages private 
læser-til-læser annoncer. Skriv den ønskede tekst 
- maks 25 ord. Vedlæg 50 kr. og send den i en ku-
vert mrk. læser til læser til Herlev Bladet, Herlev 
Bygade 39, 2730 Herlev. Sidste frist for modtagelse 
af annoncer er torsdag kl. 17.00. ØNSKES KON-

TAKT TIL BILLETMÆRKE, SKRIV BREV OG MÆRK 
KUVERTEN MED BILLETMÆRKENR. OG AFLEVER 
ELLER SEND DET TIL HERLEV BLADET, SÅ VIDE-
RESENDER VI BREVET SAMME DAG TIL ANNON-
CØREN.

diverse
NYE VEJE - aktive herlevbor-
gere. Besøg Hobbygården! Ke-
ramik, stenslibning, snedkeri, 
strik, syning, 3D-kort, tegning/
maling, musik, IT-værksted, 
petanque, hyggeligt samvær. 
Aktivitetsstedet drives af frivil-
lige. Åbent mandag til fredag  
kl. 9-16.
Klausdalsbrovej 336,
Tlf. 20 30 64 92
www.nyevejeherlev.dk.

Eagles familiebanko
Torsdag den 30. oktober i 
VIPén kl. 18.30. Spisning fra kl. 
17.30. Gullash á kr. 60,- p.p.  
Vel mødt René Aagerup
50 49 60 75

job
Søges:
Ung thailansk kvinde 42 år, sø-
ger arbejde indenfor rengøring/
servering. Dygtig, flittig og på-
lidelig.
Kontakt: 50 38 83 84 

Job søges:
Kontor rengøring, opvasker 
på café, privat rengøring.
Henv. tlf. 24 65 88 96

køb/salg
Sælges:
Mazda 323F Exclusiv 2,0 motor, 
FS mont. træk. Årgang 2002, 
km. 165.000, ingen skader. 
Pris kr. 12.000,-
Henv. tlf. 44 94 00 87

  

Jeg ønsker følgende tekst optaget i Fra Læser til Læser under rubriken:

 Bolig   Job søges   Købes   Personlige
 Efterlysning   Job tilbydes   Sælges  Diverse

Annoncetekst:

Navn: 

Adresse: 

Fra læsertil læser
25 ord for 50 kr.

 Billetmærke kr. 30,-

Annoncer med 

erhvervs- eller 

foreningsmæssigkarakter 

optages ikke under 

læser-til-læser

AdvokAt
vAgten

Har åbent i 
Herlev 

Bibliotek
Herlev Bygade og har 
åbent om torsdagen  

kl. 16.30-17.30

Herlev Bygade 39 • 2730 Herlev
Telefon: 44 94 10 10 · Telefax: 44 94 13 63
www.herlevbladet.dk · e-mail: herlevbladet@herlevbladet.dk

Administration:

steffen glaas, adm. direktør
og ansvarshavende
steffen@herlevbladet.dk
Direkte nr.: 44 52 04 62

 

 anette Bjerrehus 
anette@herlevbladet.dk
Direkte nr.: 44 52 04 63

Redaktion:

Mette lyhne, redaktør 
(på barsel)

jØrgen nIelsen, journalist
jorgen@herlevbladet.dk
Direkte nr.: 44 52 04 76

tIM hOuMan, journalist
tim@herlevbladet.dk
Direkte nr.: 44 52 04 74

renÉ BrOhaMMer, sport
sport@herlevbladet.dk

henrIK lÜthCKe, pressefotograf
henrik@herlevbladet.dk

Annoncer og produktion:

lars KrOnBOrg, salgskonsulent
lars@herlevbladet.dk
Direkte nr.: 44 52 04 68

helle Brauner, salgskonsulent
helle@herlevbladet.dk
Direkte nr.: 44 52 04 69

jesper rØgIlDs, salgskonsulent
jesper@herlevbladet.dk
Direkte nr.: 44 52 04 72

Kenny KIrKeterp, produktionsleder
kenny@herlevbladet.dk
Direkte nr.: 44 52 04 71

BrItt petersen, graf iker
britt.p@herlevbladet.dk
Direkte nr.: 44 52 04 70

ulla Kjær, graf iker
ulla@herlevbladet.dk
Direkte nr.: 44 52 04 60

Bladhuset er åbent : 
mandag-onsdag kl. 10-16, 
torsdag kl. 10-17
fredag kl. 10-16

Deadline for annoncer er: 
Korrekturannoncer og større 
annoncer torsdag kl. 12.00, 
mindre tekst-annoncer 
fredag kl. 12.00.

redaktionel deadline, 
læserbreve m.v mandag kl. 9.00 til
debat@herlevbladet.dk

Tryk:
Dansk avis tryk, glostrup

Oplag:
26.400 eksemplarer 
ifølge 
Dansk Oplagskontrol

Udgiver:
fonden herlev Bladet
formand: Ole steen nielsen

Distribution: post Danmark
herlev Bladet er medlem af 
De storkøbenhavnske lokalaviser, 
Danske Medier samt De lokale 
ugeaviser.

Bladet påtager sig intet ansvar som 
følge af evt. trykfejl i annoncer og 
tekst.

erhvervsmæssig affotografering eller 
gengivelse af bladets tekst og 
annoncer er ikke tilladt.

jvf. regler for god presseskik bringer 
herlev Bladet her en klagevejledning:
Ønsker du at klage over indhold i 
herlev Bladet, kan det ske til redaktør 
Mette lyhne, mette@herlevbladet.
dk eller ved henvendelse til presse-
nævnet.

Orienteringsridt i Hareskoven
RIDNING. På søndag den 25. oktober afholder Hjortespring Ride-
klub orienteringsridt i Hareskoven. Orienteringsridtet består af 
to distancer - en kort på fem kilometer og en længere på 10 kilo-
meter. Hjortespring Rideklub forventer, at omkring 30 ryttere og 
deres heste vil stille til start i orienteringsridtet, som har start  
for enden af Rolighedsvej ved Rema 1000 klokken 10.  Der rides 
i hold bestående af to ekvipager.                              rb

Succes for taekwondo-klubben
TAEKWONDO. Trods et stærkt internationalt felt viste Herlevs 
udøvere ved Teknik Plus Cup i Rødovre, at satsningen på talent-
udviklingen og samarbejdet med andre klubber bærer frugt. 
Marcus Konarski fik guld i synkron, og Mathias Jespergaard 
Laursen fik sølv i individuelt (klasse B, under 14 år). Både Steen 
Hansen og Søren Voetmann vandt guld i deres klasser individu-
elt (klasse B og C, over 31 år), samt en bronzesammen i mix.       rb

Floorballherrer topper 1. division
FLOORBALL. Herlev FCs herrer i den næstbedste række, 1. divi-
sion, tog sin femte sejr af fem mulige, da Hafnia FC i Annekshal-
len blev besejret med 5-3. Kampen var meget lige og stod længe 
og vippede ved 3-3. Først langt inde i 3. periode faldt afgørel-
sen, da Stefan Abildskov med to hurtige mål gjorde det til 5-3 og 
dermed sikrede sejren til de gul-sorte. Herlev topper divisionen 
foran Helsingør, som har spillet en kamp færre.              rb

Nyt nederlag til håndbolddamer
HÅNDBOLD. Herlev/Hjortens damer i 3. division tabte også 
sæsonens tredje kamp, da HUK søndag gæstede Herlev Hallen. 
Gæsterne fra Hørsholm-Usserød havde vundet sine to første 
kampe, og de tog fra Herlev med deres tredje sejr. Den blev på 
24-21. Dermed er Herlev/Hjorten uden point, og holdet ligger 
nummer 10 af de 12 hold i 3. division. Næste kamp er på søndag 
ude mød HØJ fra Ølstykke.                                   rb

Topholdet måtte bøje 
sig for Herlev Eagles

Nedtur i Esbjerg gik ud over Herning

Herlev Eagles havde noget at 
revanchere, da de i lørdags 
hjemme tog mod Metal Liga-
ens dukse Blue Fox Herning.

Herlev havde nemlig dagen 
før ydet en jammerlig indsats 
i de første ti minutter ude 
mod Esbjerg, som allerede 
efter 45 sekunder var foran 
1-0 - endda i undertal. Inden 
der var spillet ni minutter, var 
esbjergenserne foran 3-0.

Så blev Trevor Koenig i 
målet erstattet af Martin Jør-
gensen, og han leverede en 
stabil indsats og fik sat en 
stopper for Esbjergs frem-
march. 

Men trods ihærdige for-
søg kunne Herlev ikke få hul 
på Esbjergs japanske keeper 
Yutaka Fukufuji i den anden 
ende af banen, og kampen 

sluttede 4-0 til jyderne.

Herning blev presset
Det var et anderledes kon-
centreret Herlev-mandskab, 
som indledte lørdagskampen 
hjemme mod Herning, og for 
første gang i sæsonen kom 
Herlev i front, da et skud fra 
hyperfarlige Antii Hölli efter 
ni minutter blev snittet af 
Sebastian Svendsen og snød 
keeper Georg Sørensen i Her-
ning-målet. Herning udlig-
nede kort inde i anden peri-
ode og kom også foran, inden 
anden periodes udløb. 

Tredje periode var kun lige 
fløjtet op, da Herning-keepe-
ren måtte hive pucken ud af 
eget mål. 2-2-målet blev sat 
ind at en ihærdigt arbejdende 
Guillame Doucet.

Trods flere gode forsøg i 
slutperioden stod den 2-2 
efter ordinær spilletid, og 
kampen måtte ud i forlæn-
gelse. Her kom Jonas Sass og 
Mikkel Sørensen alene igen-
nem i en to mod en-duel, og 
efter lidt pingpong spillerne 
imellem kunne Jonas Sass 
afgøre til Herlevs fordel til 
stor jubel blandt de 336 til-
skuere

»Det var godt - også i dag«, 
fastslog træner Pär Djoos 
straks og udtrykte stor tillid 
til sit hold.

»Jeg er meget tilfreds med 
drengene. De har arbejdet 
hårdt længe, og det var  godt 
med to point. Der er ikke så 
stor forskel på holdene, om 
de ligger øverst eller i neder-
ste halvdel«, lød trænerens 
vurdering efter sejren over 
Herning, som fik Herlevs 
revanchesult at føle efter fre-
dagens nederlag i Esbjerg.

»Vi snakkede lidt om vores 

dårlige start i bussen hjem fra 
Esbjerg. Det var ikke én eller 
to spillere, der svigtede, det 
var hele holdet. Men det er 
kun sket én gang, så det gør 
vi ikke noget stort ud af. Det 
bedste var, at vi hurtigt kun-
ne komme videre«, sagde Pär 
Djoos og havde stor ros til sit 
kuld af unge Herlev-drenge.

Fredag til Frederikshavn
Herlev Eagles skal på fredag 
en tur til Frederikshavn, hvor 
et formstærkt hjemmehold 
står klar. Her vil Herlev have 
særlig opmærksomhed på 
starten af kampen.

»Vi skal være klar fra start. 
Sejren over Herning giver os 
selvtillid. Men vi skal spille 
vores eget spil, blive ved med 
at skøjte meget. Vi sigter på 
at se lige så godt ud som mod 
Herning«, siger Pär Djoos.

SEJR OVER TOPHOLDET. Herlev Eagles rejste sig med en 3-2-sejr lørdag mod Herning efter at være blevet udspillet på ti minutter ude mod Esbjerg dagen 
inden. Arkivfoto: Henrik Lüthcke

 Af René Brohammer

Ishockey. Fredagens 0-4 mod Esbjerg blev re-
vancheret i lørdagens 3-2-sejr over Metal Ligaens 
nummer et Herning.

METallIgaEN

Esbjerg-Herlev 4-0 
(3-0, 1-0, 0-0)
Skud: Esbjerg 30, Herlev 24

Herlev-Herning 3-2 OT 
(1-0, 0-2, 1-0, 1-0)
1-0 S. Svendsen (09:20) 
2-2 Guillame Doucet (40:34) 
3-2 Jonas Sass (62:04) 

Skud: Herlev 23, Herning 24
Tilskuere: 336

Stillingen:
 Point
Blue Fox Herning 14 
Fr. havn White Hawks 13 
SønderjyskE 12 
Esbjerg Energy 11
Odense Bulldogs 11
Rungsted Ishockey 10 
Rødovre Mighty Bulls 9 
Aalborg Pirates 9 
Unibet Stars Gentofte 8
Herlev Eagles 5

Kilde: Metalligaen.dk

FAKTA

rb/Foto: Kenneth Pingel

GYMNASTER FRA HERLEV VANDT EM-GULD. Ved EM i Island blev fem tidligere GHG-gymna-
ster europamestre i TeamGym. Fra venstre er det Christoffer Hartmann Jørgensen, Zakarias 
Hoskin, Kasper Mohr Christensen, Joakim Alexander Mortensen og Morten Juul Sørensen. De 
er alle blevet trænet i GHG som ungdomsgymnaster og er nu seniorlandsholdsemner. GHG 
havde oprindelig ni drenge i gruppen at arbejde med, og syv af dem har landsholdsniveau i 
dag, og nu er de fem altså også europamestre.

EUROPAMESTRE FRA HERLEV

Fight Night på fredag mod svenske boksere
Herlev Fight Night i Herlev Hallen

Herlev Boxing inviterer igen 
i år til boksestævnet Herlev 
Fight Night. Det sker på fre-
dag i Herlev Hallen, hvor der 
venter 12 kampe heriblandt 

kampe med Herlev Boxings 
egne danske mestre Furkan 
Kilic i 81 kilo og Kem Ljung-
quist i +91 kilo.

I år bliver Herlev Fight 

Night et internationalt stæv-
ne. Stævnet er nemlig sat op 
som et møde mellem Sverige 
og et udvalgt hold fra Dan-
mark. Derudover er der et par 
rene danske opgør.

Stævnet er det første i Dan-
mark, efter at nye regler er 
trådt i kraft. 

De betyder, at boksere over 

18 år nu gerne må bokse uden 
hjelm.

Herlev Fight Night byder på 
mere end kun boksning. Her-
lev Boxing lover et stort show 
med masser af lys og røg, 
livemusik, indgangs-scene 
til bokserne, nummerpiger, 
dansk og svensk national-
sang, ring-announcer og DJ.

Entréen er 90 kroner for 
voksne og 60 kroner for børn 
og pensionister. Stævnet 
begynder klokken 19.30, og 
dørene åbnes klokken 18.30.

 Af René Brohammer

Boksning. Herlev Boxing lover topunderhold-
ning, når Herlev Hallens døre på fredag slås op 
for endnu en udgave af Herlev Fight Night.

Travl weekend for bowlingspillerne

Den forgangne weekend var 
en stor bowlingweekend for 
de lokale bowlingspillere. Alle 
klubbens hold var i aktion 
og herreholdende endda to 
gange. 

Førsteholdet vandt lørdag 
6-4 over BK 77 fra Grøndal. 

Mest scorende Herlev-spiller 
var Ivan Nielsen med 812 keg-
ler. Søndag spillede holdet på 
udebane mod BK Grøndal og 
tabte 2-8. Igen var Ivan Niel-
sen den højest scorende med 
733 kegler. 

Herre 2 spillede lørdag 

hjemme mod Smut 79 fra 
Rødovre, og det blev til sejr til 
Rolling Stones med 6-4. Her 
var Mogens Hansen bedst 
med 714 kegler. Søndag var 
modstanderen den nye bow-
lingklub i Herlev, Partner 2009, 
og Partner 2009 vandt med 
6-4. Rolling Stones-spilleren 
Henning Frederiksen blev 
topscorer med 772 kegler.

Herre 3 tabte lørdag hjem-
me mod Jackpot med 0-10 og 
tabte ude søndag med 2-8 til 
Døvania. Damerne spillede 
på udebane mod Ellipsen fra 
Rødovre og vandt 6-4. Bedst 
var Birgit Jacobsen med 633 
kegler.

 Af René Brohammer

Bowling. Dobbeltkampe var på programmet for 
alle herrehold i den lokale klub Rolling Stones.
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Døgnvagt

26 70 90 71
Alle fabrikater

TJ Antenne- og
parabolservice

www.tj-antenne.dk

Murermester & Entreprenør

 Finn Andersen
 44 94 84 96

e-mail: fa@finnandersen.dk 
www.finnandersen.dk

• Ejendomsvedligeholdelse
• Isolering
• Termografi
• Energirenovering
• Fliser- og klinkearbejde
• Badeværelser

Malerfirmaet
TOM HANSEN

Herlev Bygade 78A

44 94 90 87

KNUD OLSEN
VVS A/S

Turkisvej 1A - Herlev
Tlf. 44 94 01 86

•BLIK
•GAS
•VAND
•VARME
•SANITET m.v.

DØGN-
VAGT

Tilknyttet Ankenævnet
og Garantiordningen

Vesterlundvej 20
2730 Herlev

Døgnvagt 44 84 39 69

ApS

44 94 19 50
Herlev Hovedgade 111

• Alt el-arbejde • Butik

Autoriseret Viasat og 
Canal Digital forhandler

www.herlevelektrikeren.dk 
info@herlevelektrikeren.dk

ApS

44 94 19 50
Herlev Hovedgade 111

www.herlevelektrikeren.dk
email: info@herlevelektrikeren.dk

• Antenne/Parabol
• Alt el-arbejde • Butik

Aut. Viasat, Boxer og Canal 
Digital forhandler

ApS

44 94 19 50
Herlev Hovedgade 111

www.herlevelektrikeren.dk
email: info@herlevelektrikeren.dk

• Antenne/Parabol
• Alt el-arbejde • Butik

Aut. Viasat, Boxer og Canal 
Digital forhandler

Scan koden 
og kom 

direkte ind  
på vores 

hjemmeside

‹

ALT TØMRER- OG 
SNEDKERARBEJDE UDFØRES

HMJ Byg Aps
Gavlbakken 13

2730 Herlev
Tlf: 44 84 80 80

Mobil: 20 20 64 46
Fax: 44 84 80 88

e-mail: hmj@hmjbyg.dk

WWW.HMJBYG.DK

Glarmester
Hulkvist ApS
DØGNVAGT

Vieholmen 9 
2740 Skovlunde
Tlf. 2217 1817
E-mail hulkvist@mail.dk

Al glarmester-
arbejde udføres!

Ring for uforpligtende tilbud!

Trænk ApS, Carsten
. . . . . . . . . . . . 44 94 69 81

Anlægsgartnermester
CARSTEN TRÆNK ApS
Den kreative gartner
Japanske haver
Flisebelægning
vand i haven
Beskæring 
Vedligeholdelse

Tlf. 44 94 69 81· Bil 20 83 55 00
WWW. denkreativegartner.dk

Søkvist 
el-anlæg

Aut. el-installatør
• Butik
• Hvidevaresalg
• El-arbejde
Herlev Torv 26 · 44 94 55 03

Ålekistevej 36
38 74 20 26

Frederikssundsvej 30 
38 19 10 26

Søkvist 
el-anlæg

Aut. el-installatør
• Butik
• Hvidevaresalg
• El-arbejde
Herlev Torv 26 · 44 94 55 03

Ålekistevej 36
38 74 20 26

Frederikssundsvej 30 
38 19 10 26

Rix Flytteforretning
Pakning  • Møbelopbevaring
44 91 00 88 • www.rixflyt.dk

Sønderlundvej 4 • 2730 Herlev

44 84 08 70
21 24 42 70
e-mail: mure-godthaab@mail.tele.dk
www.godthaab-murermester.dk

Murermester
RENÉ GODTHÅB A/

S

Romancevej 22 · 2730 Herlev

■   Badeværelses-
renovering

■   Tilbygninger
■   Facaderenovering 
■   Nye tage
■   Tagrenovering

JMLSnedker •Tømrer

Jørgen Lysemose

SPECIALE:
� Forsikringsskader
�Vinduesudskiftning
� Reparation & servicearb.
� Udskiftning af termoruder
� Tagrenovering

44 92 41 17

Din lokale snedker & tømrer
www.jml-snedker.dk

GULD · SØLV · URE
Herlev Torv 19 · 44 94 27 28

www.guldsmed-holmer.dk

HOLMER

GULD · SØLV · URE
Herlev Torv 19 · 44 94 27 28

www.guldsmed-holmer.dk

HOLMER

Eget værksted

KNIVE OG
SAKSE SLIBES

- mens du venter

HÆLEBARHÆLEBAR
Hæle & Nøgler

Herlev Bymidte Butikscenter
44 91 80 83

Både til 
private og 
erhverv

Hallund’s
vinduespolering

40 57 72 02
hallund@mail.dk

Tlf. 44 94 14 10
Medl. af Landsforeningen

Danske Anlægsgartnere

Henry Krogh og
Gunnar Søndergaard

Ledøjetoften 49  44 97 05 10

EH Isolering I/S 
Aut. ISOVER indblæsningsfirma

Hulmur, etageadskillelse samt
udskiftning af døre og vinduer.
44 84 40 72              20 45 50 90

www.ehisolering.dk

Tømrer/Snedkerfirma
CLAUS HOLMER

Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde udføres.

Døre og vinduer.
Reparationer & 

Forsikringsskader
Ejendomsvedligeholdelse

Affugtning af vandskader
���HASTEOPGAVER���

44 84 30 24

www.clausholmer.dk

advokat 
møderet for landsretten

ANNELISE 
SKJOLDAGER

44 500 544
skjoldager@herlevadvokaten.dk

Gl. Klausdalsbrovej 476
2730 Herlev

bus 69 +151+ 167+153E 
lige til døren ..og parkering

- Medlem af 
Danske Familieadvokater -

Vi lægger vægt 
på kvaliteten

Alt tømrer - 
og  snedker-
arbejde udføres

• Nybyg • Ombyg  
• Reparation 

• Hovedentreprise

V. Lauridsen
Totalbyg ApS

Tømrer- og entreprenørfirma
Tværdiget 12 • 2730 Herlev 

www.vlt-byg.dk

Vi støtter Team Herlev

Så ring 44 94 34 12

Bliv medlem af:
www.herlevgrundejerforening.dk

...det betaler sig!

H E R L E V

G R U N D E J E R F O R E N I N G

Murermester
MIKKELSEN 

ALT I 
MURERARBEJDE

26 27 79 09

A
p

S

Tangevej 2B • 2740 Skovlunde
murermester.mikkelsen@gmail.com

Vi tilbyder:
· Vand, varme og sanitet
· Blikkenslagerarbejde
· Ejendomsservice
· Total Enterpriser
· Gaskedler
· Døgnvagt Hørkær 7-9, 

2730 Herlev

Tlf. 4083 8024 
post@rdvvs.dk · rdvvs.dk

Privat & erhverv
40 72 57 46

Fokus På: Miljø, tillid, synlighed
Mange års erfaring

Rengøring Vinduespolering

kontakt@yyservice.dk

Hele byens 
maler

31 26 46 05
www.malerfirmaetojen.dk

mail: info@malerfirmaetojen.dk

 - Os med de flinkeste 
flyttemænd - prøv selv...

Se priser
www.vflyt.dk

tlf. 26 200 203
Hækmosen 33 · 2730 Herlev

VikkelSøFlYT

Ulla Mørch
Danny Saabye 
Jacob Mørch 

Herlev Ringvej 2c • 2730 Herlev 
Tlf. 44 91 93 11

info@sundherlevtand.dk 
www.sundherlevtand.dk

Nyhed! Vi har udvidet vores 
åbningstid og tilbyder 

nu flere sene tider

Efterårs-
klargøring:

· Beskæring af ALT 
· Ukrudt fjernes 

· Tulipaner plantes 
· Blade sammenrives 

· Plænen klippes/gødes 
· Træer fældes/plantes 

· Tagrender renses 
· Lyskæder opsættes

· Belægning renses/spules

DinGartner.dk
2283 2920

- Vi gør Herlev smukkere 
en have af gangen...

Foreninger

VVS-Installatører

Advokater Gartnere

Glarmestre

Låseservice

Tandlæger

Murermestre

Vi er et stærkt team med 
kompetencer inden for de fleste 
kommunikationsopgaver. Ring og 
få en uforpligtende snak om din 
markedsføring.

Herlev Bygade 39 · 2730 Herlev
Tlf. 44 94 10 10 · www.herlevbladet.dk

Reklame

Antenner

Blikkenslagere

Flytning

Vinduespolering

Elektriker

Isolering

BRUG EN LOKAL
MALER !
Find det store udvalg på
Herlev Bladets Service-
sider, hver uge...

FIND DIN LOKALE
ADVOKAT

HER...

Guld og Sølv

Malere

Skomagere

Tømrermestre

FARVE PÅ DIN 
ANNONCE ?

RING 44 94 10 10

Det Skarpe Hjørne
Hurtigt interview:
Hr. byggeinspektør! Er der nogen sanktioner, hvis 
det nye byggeri på Ringvejen bliver på mere end de 
tilladte syv etager?
»Ja, så kan vi skam idømme en strafporto«. 

Kultur-interview:
Fru Schelin! Er er nogen forskel på Deres kommen-
de job og så det  gamle job?

»I princippet er der jo ikke. Jeg går bare fra Box 
office og til Dox-office«. 

Sports-inverview:
Hr. sportsjournalist Bygge Brohammer! Der var 
mange følelser og tanker, da De opholdt Dem i 
Berlin? 
»Ja, det kan jeg ikke løbe fra«.

Filmnyt:
Teaterbio oplyser, at man i næste uge har filmen 
Sliding Doors på programmet?
»Den er filmen med de to handlinger. I næste 
uge er der så den med EU, som har afvist kla-
gen og kulturministeren, der nægter at revi-
dere filmloven«, siger en operatør. 

Rettelse:
DSH kom desværre i sidste uge til at skrive, 
at Karen løb af pladsen. Der skulle naturligvis 
have stået gården. 

Svar til vores læser:
Du har spurgt vores politiske redaktør fra Asken 
til Ilden Rostrup, om Karen Hækkerup kan idøm-
mes sanktioner fra regeringen, når hun svigter i et 

afgørende øjeblik og der er en stemning af  panik 
før lukketid. Her er svaret:
»Det kan hun sådan set godt. Men det har 
altid været sådan, at hvis man gik ind og blev 
chef for en interesseorganisation, så blev den 
position betragtet som en slags Helle«. 
DSH lader svaret stå til efter valget. 

Et sæt til rejsen?
En avis, ikke Herlev Bladet. 
Måske også et rejsekort, det 
skal man jo have. Og så et sæt. 
En kylling snaps, hedder det 
sådan stadigvæk? Og en øl af 
de stærke. Årgang 2014.  Foto-
grafen spottede sættet under 
en anden opgave ved statio-
nen. Og man tror sig jo her 
rustet til både forsinkelser 
og overfyldte busser.  Måske 
endda til sporomlægninger 
og indsatte S-togsbusser. Kan 
sikkert også klare et par sig-
nalfejl på Østerport Station, 
der forplanter sig over hele 
S-togsnettet. Et sæt til rej-
sen og til livet. Til dagen. Til 
problemerne? Trist er det jo 
også, ikke? Den med, at alle 
snakker om, at Jeppe drikker. 
Ingen om, hvorfor han gør det. 
                     jøn/Foto: Henrik Lüthcke

Herlev-Valby 24 minutter
Måske kender du de der tider 
på siderne af S-busserne,  f. 
eks. Bellahøj - Nørreport på 
et eller andet antal minutter 
fulgt af ’overraskende hurtig’. 
Det er selvfølgelig meningen, 
at du skal tænke ’hold da op’. 
Eller hvad du nu tænker?! 

På billedet her står så en 
35-årig ungersvend ved navn 
Adam Villaume. Adam er 

cand. com. fra Roskilde Uni-
versitet og ansat som pro-
jektleder hos Distinto Vinim-
port på Marielundvej.  Og så 
er han jo også tidligere Årets 
Herlevit og aktiv i Ungdoms-
rådet. 

Stier i Rødovre
Adam Villaume sværger til 
stålhesten. Ikke bilen eller 

S-bussen. Hver morgen følges  
han med sin kone, Camilla 
Brylle, som er pædagog i insti-
tutionen Mælkeøen/Ønske-
øen i Persillehaven. 

De kører ad ’stier i Rødovre’, 
som formuleringen lyder. Alt-
så ikke udelukkende, selvføl-
gelig, for så ville de jo aldrig 
komme ud af Rødovre igen. 
Og hvad skal man forresten 

også dér. 24 minutter tager 
det. Mon bussen kan stikke 
den? Og mon bilen kan? Vi 
snakke altså myldretid. Jeg 
skriver det bare! 

                              
                              Tekst og foto: jøn

...en anden side af Herlev
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Herlev Herlev Hovedgade 191, 2730 Herlev Tlf. 44 84 50 01
ISHøj Industridalen 3, 2635 Ishøj Tlf. 43 54 50 35

Holbæk Stenhusvej 50 C, 4300 Holbæk Tlf. 70 27 50 01

ugens tilbud

ucreate byggesofa
Monteret med sort okselæder i dessin 
Toledo. Klassisk dansk design.
D 224 x B 358 cm. normalpris 23.410.-

spar 5.852,-
NU 17.558,-

byggesofa

spar

 25%
på alt uCreate 

i lÆder

åbent 
 på søndag 
kl. 10-15

spar 500,-
NU 2.499- NU 599-

smart, Klassisk og lidt 
trendy...
Nu introduceres den kendte Diablo 
pendel også i kobber/hvid. Designet 
af Joakim Fihn. En helt igennem flot 
pendel, der matcher tidens trend. Str. 
Ø50 cm. Fås kun hos Møblér i denne 
farve. Normalpris 2.999,-

som en lysende kogle...
Meget flot og dekorativ lampe i tidløst dansk 
design. Kobberfarvet skærm i kunstmateriale. 
Skærmen kan bruges både som pendel eller 
som standerlampe ved tilkøb af ledning med 
fatning, eller standerstativ. Ø45 x H45 cm. 

stamford sofa
Monteret med lysegråt stof. 3 pers. sofa 
L 227 cm 4.499,- 
2 pers. sofa L 173 cm 3.999,-
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. 
Normalpris 8.499,-

spar 5.600,-
NU 8.998,-

180 x 200/210

spar 5.382,-
NU 6.666,-

140 x 200

ZensiZone boksmadras
Enkeltfjedret med 5-zonet pocketfjedre. Polstret med elegant og slidstærkt 
møbelstof. Fås i medium eller fast hårdhed, samt i 2 farver. Topmadras med 
60 mm latex indlæg. Vaskbart betræk v/ 60 gr. Ekskl. ben. 90 x200/210 cm. 
Pris 7.299,- Sætpris 2 stk. Normalpris 14.598,- Fås i flere størrelser.

Mood elevation
Polstret el-betjent elevationsbund med 28 lameller. Justérbar 
lændestøtte og LINAK motor med trådløs fjernbetjening. Vendbar 
springmadras med 5-zonet pocketfjedre. Medium eller fast hårdhed. 
Topmadras med 40 mm polyether. Vaskbart betræk. 140 x 200 cm, 
ekskl. ben. Normalpris 11.697,-

spar

 38%
spar

 46%

Professionel 
radgivning 
og personlig 

service...

o

spar 25%
på MISTrAl

vi har byens flotteste sengeafdeling
- vi hjælper dig til en sund søvn

spar op til 25-50%
- på udvalgte senge

spar 3.499,-
NU 4.999,-

Hjorten IF tabte terræn i toppen
FODBOLD. Hjorten IF tabte et vigtigt skridt i kampen om de to 
oprykningspladser, da de tabte 1-4 ude mod Bagsværd. Hjorten 
IF ligger fortsat på andenpladsen med 18 point, men er nu hele 
otte point efter Måløv på førstepladsen. Ni hold inden for fire 
points afstand er i spil i kampen om andenpladsen. Hjorten IF 
spiller hjemme på Skinderskovgård på lørdag klokken 13, hvor 
et af bundholdene, Lundtofte, kommer på besøg.                              rb

2. divisionskamp blev aflyst
FODBOLD. Herlevs hjemmekamp mod HIK, som skulle have 
været spillet i lørdags på Herlev Stadion, blev aflyst grundet den 
megen regn, der er faldet i sidste uge. Der er endnu ikke fastsat 
en ny dato for kampens afvikling. To andre kampe i 2. division i 
Københavns-området blev også aflyst. Til gengæld lykkedes det 
at få afviklet HIs andetholds kamp i Serie 1 mod Værebro på 
kunststofbanen. Herlev vandt kampen 3-1.                                 rb

Et point fra oprykningsstregen
FODBOLD. Otte klubber, heriblandt Herlevs andethold og Liria 
FK, er med i kampen om oprykningspladserne i Serie 1. Liria 
FK tabte 2-5 ude mod Hornbæk. Dermed dumpede holdet fra 
andenpladsen og ned på sjettepladsen. Næste kamp er hjemme 
på lørdag klokken 15 mod Brede. Herlevs andethold vandt 3-1 
over Værebro og røg op på femtepladsen. Herlev møder Glad-
saxe/Hero ude på lørdag.                              rb

Ottende nederlag til B1973
FODBOLD. B1973 har det fortsat svært i Sjællandsserien, og pro-
blemerne i bunden blev understreget, da holdet tabte 0-1 ude 
mod Helsinge. Netop Helsinge er holdet lige over nedryknings-
stregen, og med tre point til dem og nul til B1973, er der nu ti 
point op til sikkerheden over nedrykningsstregen. B1973 møder 
Espergærde IF på Elverroad på lørdag klokken 15.30 og har yder-
ligere to kampe tilbage inden vinterpausen.                             rb

Herlevs danske mestre 
videre i Europa Cup

Suveræne ishockey-kvinder

Torsdag drog Herlev Ishockeys 
kvinder af sted til Letland til 
første runde af Europa Cup. 
Her skulle de op mod mestre-
ne fra Letland, Spanien og 
Norge i nævnte rækkefølge, 
og Herlev var på forhånd see-
det til at gå videre.

Det var et lidt nervøst Her-
lev-hold, der var længe om 
at komme i gang i den første 
kamp mod Letlands mestre 
Laima Riga. Til gengæld var 
Maria Olausson helt ustyrlig, 
da hun først kom i gang, og 
hun lavede hattrick, inden 

letterne til sidst pyntede på 
resultatet til 3-1. 

Modstandere rundbarberet
Lørdag blev de spanske 
mestre SAD Majadahonda 
rundbarberet allerede i før-
ste periode, som endte 5-0 
til Herlev. Silke Lave Glud 
var den helt store spiller for 
Herlev med fire mål i første 
halvdel af kampen. Først ved 
6-0 fik de spanske mestre lov 
at lege lidt med. Herlev vandt 
sikkert 10-4. 

I turneringens sidste kamp 

stod de norske mestre Jordal 
fra Oslo på menuen, og de 
fik slet ikke lov at lege med. 
Herlev vandt ubesværet med 
8-0. Føringsmålet blev sat ind 
efter blot 44 sekunder. 

Hæder til danske topscorere
Som vinder af gruppen kan 
Herlevs damer nu se frem til 
en tur til  Lugano i Schweiz 
i begyndelsen af december. 
Her bliver modstanderne de 
tyske mestre ESC Planegg, de 
schweiziske mestre HC Luga-
no, som også har hjemme-
bane, samt de franske mestre 
HC Neuilly-sur-Marne. 

Ved præmieoverrækkelsen 
i Letland blev Maria Olaus-
son af IIHF, det internationale 

ishockeyforbund, kåret til 
turneringens bedste angri-
ber. Hun blev samtidig også 
turneringens topscorer med 
seks mål og fem assist. 

Silke Lave Glud blev kåret 
til turneringens mest værdi-
fulde spiller. 

PÅ VEJ TIL SCHWEIZ. Herlevs danske mestre spillede sig sikkert videre til anden runde af Europa Cup, da de i Letland slog 
mestrene fra Letland, Spanien og Norge. Foto: Jens Sillemann Af René Brohammer

Ishockey. Herlevs ishockeykvinder var sine mod-
standere overlegne i første runde af Europa Cup-
pen i Letland. Nu venter anden runde i Schweiz.

Håndboldherrerne 
vandt storsejr

Oprykningsfavoritter trynet af HIH

HIH tog i  Herlev Hallen imod 
en af årets oprykningsfavorit-
ter VSH 2002 fra Virum/Sor-
genfri i den tredje kamp i 3. 
division. En kamp som træner 
Mikkel Skovby Jensen over 
for sine spillere havde ind-
skærpet, at ’hvis man ønsker 
at spille i HIH-trøjen, så skal 
man dø for æren’. Og den 
besked tog spillerne alvorligt. 

VSH 2002 kom dog bedst 
fra start, men det holdt ikke 
ret længe for gæsterne. HIH 
tog hurtigt styringen, og via  
solidt forsvarsarbejde og 
blændende målmandsspil 
af Nicklas Damø kunne HIH 

øge til 10-5 midt i første halv-
leg og gå til pausen med en 
føring på 17-12.

Redningsprocent på 53
Efter VSH 2002 i starten af 
anden halvleg fik reduceret 
til kun at være bagud med 
20-17, så trak HIH endeligt fra 
og kunne med fem mål i træk 
gøre det til 25-17, og det ende-
lige punktum blev sat med 
målet til 30-18.

Topscorere fra Herlev/Hjor-
ten blev Mikkel Harlev med 
otte mål, mens Tonni Nielsen 
lavede syv. HIHs målmand 
Nicklas Damø havde en fan-
tastisk eftermiddag med red-
ningsprocent på 53 procent.

HIHs næste kamp er på 
søndag i Helsingør Hallen 
mod Helsingør HF. Der er 
kampstart klokken 16.00.

 Af René Brohammer

Håndbold. Herlev/
Hjortens oprykkere i 
herrernes 3. division 
slog en af opryknings-
kandidaterne med 
30-18.

rb/Foto: Privatfoto

VaNDT VM FOR aNDEN gaNg I TRæk. Frederikke Munch 
Jacobsen og Lasse Funch Nielsen vandt i fredags verdens-
mesterskabet for andet år i træk i discodans foran 85 kon-
kurrende par. VM-guldet blev sikret efter, at parret i juli blev 
europamestre. Dermed er parret lige nu både regerende dan-
marksmestre, nordiske mestre, europamestre og verdens-
mestre. Om otte uger skal de forsvare deres nordiske mester-
skab ved NM i Sverige.

VERDENSMESTRE

Golf eller triathlon?

Herlev Bladet dækker 
sporten bredt
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Ældre i Danmark og Indien
Den lokale skribentspire Ruban Arockiam 
har bidraget til Gammelbogen II.
 Side 19

Malerfirmaet 
Per Krause

Det er ikke til at se, men 
jeg fylder 50 år.

I den anledning 
holder jeg en 
uhøjtidelig reception 
for mine venner og 
forretningsforbindelser.

Fredag den 24. oktober 
kl. 13.00-18.00 
på adressen Hyldtoftevej 20

Per Krause

50 års50
fødselsdag

Hyldtoftevej 20 · Herlev · Tlf. 4484 7070/4072 2456

Børn giver kunst tilbage til naturen

Regnen siler ned, men det 
generer nu ikke tre piger fra 
Herlev Byskole, som arbejder 
ufortrødent videre. Men det 
er nærmest også symbolsk. 
Deres kunstværk laves af 
materialer fra naturen, det 
skal blive i naturen, og det skal 
nærmest også gå til grunde i 
naturen.  Sådan er konceptet 
nemlig i land art, som netop 
knytter sig til Gammelgaards 
store aktuelle udstilling med 
værker af Hartmut Stockter,  
Juhana Moisander, Lars Worm 
og Michael Isling. Den åbnede 
i starten af september. 

Masser af børn og kunst
Det er fem klasser i alt med 
samlet cirka 150 børn, som 
har kastet sig ud i skabel-
sen af land art over de sid-
ste to uger. Det fører til i alt 
omkring 60 værker fordelt 
rundt omkring på det relativt 
store udeareal, der er ved kul-
turcentret. 

Eleverne er startet med at 

blive introduceret til udstil-
lingen Nature Wonders, 
inden de selv blev sluppet løs 
i kunstproduktionen. 

Så længe det giver mening
Selve ’voksen-udstillingen’ 
Nature Wonders kan ses til 
den søndag den 26. oktober.  
Men herefter tager Herlevs 
børn over med deres land 
art-kunst. Der er fernisering 
på børneudstillingen Udvi-
det Landskab torsdag den 30. 
oktober klokken 15 til 17. Det 
bliver viceborgmester Lars 
Mann Petersen, der åbner 
officielt. 

Efter ferniseringen handler 
det så om at gå rundt og finde 
Udvidet Landskab-land art på 
hele det store areal uden for. 
Det kan man få noget tid til at 
gå med. 

»Værkerne kommer til 
at stå, så længe det giver 
mening. Det skal jo følge 
naturens gang«, forklarer 
Thomas Haldbæk fra Gam-
melgaard.  

Et gæt er, at der nok vil være 
land art-børnekunst året ud. 
Men nok også lidt ind i 2015. 

LAND ART. Tre piger fra Herlev Byskole i gang med at skabe kunst af og til naturen foran 
Gammelgaard. Et af de mange cirka 60 værker, der er ved at blive til i disse uger. Fernisering 
på udstillingen torsdag den 30. oktober klokken 15.  Fotos: Henrik Lüthcke. 

 Af Jørgen Nielsen

...de skal jo
følge naturens gang...

den hurtige version

gammelgaard i disse uger: 

Kunst fra ’voksne’ profes-
sionelle kunstnere i form af 
udstillingen Nature Wonders 
til 26. oktober. 

Børneudstillingen Udvidet 
Landskab fra 30. oktober 
klokken 15 (fernisering). 

Værkerne bliver stående 
uden for i et godt stykke tid.  
I hvert fald resten af året. 

FAkTA

Workshop.  De sidste par uger har fjerde og og 
femte klasserne arbejdet med udstillingen Udvi-
det Landskab i tilknytning til Nature Wonders. 

På Gammelgaard: 
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Herlev Slagter
Herlev Torv 8 - Tlf. 53 34 10 19 - herlevslagter@gmail.com

Helt lam
pr. kg. 5500

Lamme-
kølle

pr. kg. 7500
Tykkam
uden ben. 

5 kg. 20000

Kalvekød
med ben. 

3 kg. 10000

Kyllingevinger
4 kg. 10000

Kyllingelår
4 kg. 10000

Lammebov
pr. kg. 6500

Okseklump
5 kg. 25000

Hakket 
oksekød

8%. 3 kg. 

10000

Hvad er Danmarks nationalret?

Hvad er egentlig Danmarks 
nationalret? Er det hakkebøf 
med løg, frikadeller, flæske-
steg eller et det måske stegt 
flæsk med persillesovs?

Det har Fødevareministeri-
et sat sig for at finde, så mini-
ster Dan Jørgensen har skudt 
en lille konkurrence i gang.

Otte forskellige kokke skal 
- med udgangspunkt i deres 
egen region - give tre bud 
på en dansk nationalret, og 
så skal danskerne stemme 
sig frem til nationalretten. I 
bestemt form.

En af de otte kokke er Ras-
mus Bredahl, der om som-
meren bor i et kolonihave-
hus i Hjortespring, og han 
repræsenterer København og 
Nordsjælland i jagten på Dan-
marks nationalret.

Hver generation sin ret
Rasmus Bredahls tre bud blev 
offentliggjort i torsdags, og 
de har været godt en måned 
undervejs fra idé til endelig 
opskrift.

»Det var mere et fravalg end 
et tilvalg, for det kan være alt 
muligt, og hvis man spørger 
forskellige generationer, vil 
de synes noget forskelligt. 
Børn synes måske, at pizza 
og kødsovs er en nationalret, 

og min mormor ville måske i 
virkeligheden synes, det var 
stegt flæsk eller karbonader 
med stuvede grønsager. Så 
det kan være rigtig meget for-
skelligt,« siger kokken.

Først stillede Rasmus Bre-
dahl sig spørgsmålet om, 
hvad København og Nord-
sjælland byder på rent kuli-
narisk.

»Det, jeg gjorde i første 
omgang, var at prøve at finde 
ud af, hvad der definerer min 
region. Jeg kunne ikke rigtig 
finde nogen varer. På Born-
holm har de røget sild, og i 
Sønderjylland har de kål. Det 
giver god mening for dem, 
men det gør det ikke for mig. 
Så i stedet tænkte jeg, at min 
region er meget mangfoldig,« 
konstaterer han.

Mangfoldighed i maden
Mangfoldigheden kommer til 
udtryk i udformningen af ret-
terne.

»Jeg skulle sende fem for-
slag ind, og så sendte jeg kun 
én ind med svinekød, for der 
er cirka ti procent, der ikke 
spiser svin her i Hovedstads-
området. Så jeg synes ikke, 
det ville være tro mod min 

region at have fire retter a la 
flæskesteg, stegt flæsk og lig-
nende hele vejen rundt. Det 
ville jeg gerne komme i møde. 
Jeg har selvfølgelig frikadeller 
med, men jeg foreslår, at man 
kan prøve dem med kalv eller 
lam,« siger kokken.

Men mangfoldigheden 
måtte dog ikke blive en 
distraktion fra hovedmålet, 
nemlig den danske ret.

»Det er en hårfin balance 
mellem at lave noget, der er 
dansk, men som også er en 

SOMMERRESIDENS I HJORTESPRING. Rasmus Bredahl har både arbejdet i Belgien og Botswa-
na, men om sommeren er det Hjortespring, der trækker. Foto: Henrik Lüthcke

 Af Tim Houman

Mad. Rasmus Bredahl 
er med i jagten på 
Danmarks nationalret.

Det skal være usnobbet hverdagsmad

tre bud på 
nationalretten

Rasmus Bredahl har afleveret 
Københavns og Nordsjæl-
lands tre bud på Danmarks 
nationalret.

De tre retter er:

Hakkebøf med bløde løg, 
spejlæg og stegte rodfrugter

Frikadeller med kold kartof-
felsalat, radiser og purløg

Rødspætte med kartofler, 
karryremoulade og argur-
kesalat

Læs opskrifter og stem på 
danskernesmad.dk

Frem til søndag kan man 
stemme blandt de regionale 
retter, så én er tilbage.

Derefter skal der stemmes 
blandt de otte udvalgte 
regionale retter frem til 16. 
november

Kilde: danskernesmad.dk

FakTa

...hurtig måde 
til at lave lækker, sund 

mad derhjemme... smule nyfortolket, for hvis jeg 
havde lavet en tzatziki i ste-
det for en remoulade, så var 
det mere mangfoldigt, men 
så var det bare ikke dansk,« 
forklarer Rasmus Bredahl.

Hverdagsmad under radaren
Til daglig er Rasmus Bredahl 
kok og konsulent hos kom-
munikationsbureauet Man-
nov, hvor han også praktise-
rer sin filosofi om mad, der er 
helt nede på jorden.

»De sidste 10-15 år er 
niveauet på de danske restau-
ranter blevet sindssygt meget 
højere, men hverdagsmaden 
er fløjet lidt under radaren, 
og det er ofte de samme syv-
otte retter, der kører i loop 
hjemme hos folk, for det skal 
passe ind i, at man skal hente 

børn, til sport og til forældre-
møde. Så min tanke er, at det 
skal være en hurtig måde til 
at lave lækker, sund mad der-
hjemme,« forklarer han sine 
tre retter.

Han uddyber:
»Det skal være billigt. Det 

skal være usnobbet hverdags-
mad. Det skal være noget, du 
kan købe i supermarkedet. 
Det skal være noget, du kan 
lave på en halv times tid 
hjemme i dit eget køkken. Så 
der er ingen langtidsbrase-
rede kalvehaler eller sådan 
noget. Jeg kan ellers godt lide 
den slags mad, men jeg synes, 
det her skal være folkeligt, og 
det skal appellere bredt. Det 
skal ikke være et elitært kok-
keprojekt. Det er heller ikke 
det, jeg er god til,« konklude-

rer kokken med sommerresi-
dens i Hjortespring.

De tre udvalgte retter for 
København og Nordsjælland 
kan sammenfattes i én sæt-
ning.

»Det er meget enkelt, der 
er ikke noget rocket science 
over det.«

Tulle og Mulle 
dukkede aldrig op

Forsvundne pædagogiske figurer: 

Happy end. Børnein-
stitutionen Solsikken 
fandt værdig erstat-
ning for tabet. 

Hvor er Tulle og Mulle? De to 
figurer, som var med i bør-
nenes hverdag i institutio-
nen Solsikken, forsvandt for 
et par måneder siden. Eller 
rettere: De blev stjålet.  Figu-
rerne havde et kortvarigt 

ophold ved et busstoppested 
lige uden for institutionen på 
Herlevgårdsvej, mens børne-
ne var ude at løbe. Men trods 
annoncering og redaktionel 
omtale dukkede de aldrig op. 
Tyven gav sig ikke til kende, 
selvom en masse børn var 
kede af det. 
Alligevel er der en slags happy 
end i den historie. En mand 
donerede nemlig en hel æske 
trolde til institutionen. To af 
dem kastede man så en helt 

særlig kærlighed på, Trolde-
rik og Holly. Det er ugens par, 
ikke i Vild med Dans, men 
simpelt hen i Solsikken. Og 
hvem er så Trolderik og Holly 
egentlig?

»De er da Tulles og Mulles 
venner«, lyder det glade bud-
skab fra institutionen. 

 Af Jørgen Nielsen

aFLØST. De to narrative 
trolde Tulle og Mulle vendte 
aldrig tilbage til Solsikken, 
men nu er de blevet afløst af 
Trolderik og Holly.  Foto: Sol-
sikken. 
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www.garant.nu

line Kelimtæppe 
Elegant tæppe i 100% ren ny uld i 3 farver  
og forskellige størrelser.  
F. eks str. 170 x 240 cm.
Vejl. 2.499,-  nu Kun................................................... 2.249,-

eg country planK
Eg white plank ”stonewashed” med fasede kanter på alle 4 sider. 14 x 188 x 1990 mm.  
Speciel pigmentering, lakeret med slidstærk hvid matlak. Lægges med limfrit kliksystem.  
Velegnet til gulvvarme. 30 års slidgaranti. Begrænset parti, som kun kan købes  
hos Garant. Vejl. pr. m2 499,-

festlige

tilbud
nu pr. m2 Kun

spar 100,-
399,-

spar 250,-

luxaflex® plissé med 
snorløs betjening  
Eksempel str. 120 x 120 cm.  
Før kr. 1.614,-  
nu Kun....................... 1.326,-

fødselsdagsfest 
tæpper • gulve • gardiner

spar 288,-

queenstown tæppe 
100% new zealandsk uld. 5 års  
garanti mod gennemslid. Bredde 
400 og 500 cm. Vejl. pr. m2 379,-  
nu Kun.......................... 279,-

spar 100,-

lØsninger til butiK og VirKsomheder 
 Tæpper · LinoLeum · GuLve · Gardiner

ring efter tæppe-  

og gardinbussen

brønshøj.
....38800306

herlev.......
......44917825

håndVærKer
fradrag
Lad os lægge gulvet og få 
tilskud til arbejdslønnen. 
Spørg gerne for mere info.

åbningstider:  
MandaG - torSdaG: 9.30 - 17.30 
FrEdaG: 9.30 - 18.00 . LørdaG: 9.30 - 14.00

åbningstider:  
MandaG - torSdaG: 9.30 - 17.30 
FrEdaG: 9.30 - 18.00 . Lør.: 9.30 - 14.00

garant brØnshØj
tæpper, gulve og gardiner 
Frederikssundsvej 354
2700 Brønshøj · 38 80 03 06

garant herleV
tæpper, gulve og gardiner  
Herlev Hovedgade 195 
2730 Herlev · 44 91 78 25
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Hej, skal vi lege bowlingkugler
Børn i bevægelse

Mange af os kender nok glæ-
den ved at have lavet en stri-
ke i bowling. Men den glæde 
kan ikke måle sig med de 
koncentrerede smil og glæ-
desudbrud, der fylder ’Bevæ-
gelsesrummet’ hos Børne-
huset Troldemosen. Og som 
noget ganske særligt sidder 
smilene plantet på bowling-
kuglerne selv.

Denne torsdag ruller de tre-
årige piger og drenge rundt 
som menneskelige bowling-
kugler og vælter kegler af lilla 
og grønligt skum.

Lidt efter får skumkeglerne 
nyt liv, når pædagogen Hele-
na Howarth Houman lægger 
dem ud som en liggende trap-
pe, børnene kan gå, hoppe og 
kravle på. 

Troldemosen er en af man-

ge institutioner på landsplan, 
der har meldt sig til bevægel-
seskampagnen ’Hej, skal vi 
lege’, som Børneulykkesfon-
den, DGI og virksomheden 
bObles står bag. Formålet 
med kampagnen er at styrke 
børnenes motorik gennem 
leg og bevægelse.

Kreativiteten florerer
Det er ikke første gang, at 
kampagnen bevæger sig over 
det danske land, og det er hel-
ler ikke første gang, at Trolde-
mosen er med.

Denne gang har kampag-
nen bragt såkaldte tumlepin-
de med sig, som bObles har 
produceret, og det nye skum-
legetøj har mange funktioner. 
Udover kegler og liggende 
trapper kan de bruges til 

mange andre aktive lege, der 
sætter børnene i bevægelse.

Som inspiration har Trolde-
mosen og kampagnens øvrige 
institutioner og dagplejere 
fået et idékatalog med 11 for-
slag, som hver især har en 
specifik og defineret motorisk 
gavn – selvfølgelig ved siden 
af den rene glæde ved selve 
legen.

Men børnene i Troldemo-
sen viser også, at tumlepin-
dene kan meget mere, for i et 
øjeblik, hvor de ikke er opta-

get af en af de 11 lege fra idé-
kataloget, tager kreativiteten 
over, og den lille gruppe 
børn arbejder sammen 
om at bygge et fint 
lille tårn. Inspiratio-
nen er deres egen.

Det vigtigste 
er, at børnene 
bevæger sig, 
og det gør de i 
Troldemosen.

BEVÆGELSE. Der bliver rullet, hoppet og spjættet i ’Bevægel-
sesrummet’ hos Troldemosen. Fotos: Henrik Lüthcke

 Af Tim Houman

Motorik. Børnene i Troldemosen får bevæget sig 
i bevægelseskampagnen ’Hej, skal vi lege’.
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Vi sælger boligerne 
i Herlev!
Hurtigt og til de helt rigtige priser, 
vel at mærke...
Når du vælger Estate Herlev/Brønshøj står nogle af HT-områdets stærkeste – og mest lokalt erfarne –  mæglere 
for dit boligsalg. Det giver dig en hurtigere og bedre handel!

Estate Herlev / Brønshøj
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Frederikssundsvej 330, 2700 Brønshøj     2700@estate.dk

  38 80 21 22
www.estate.dk

Få salgsprisen på DIN BOLIG med en 

Estate Salgs- og Markedsvurdering™

Kig ind eller RING 3880 2122 

HERLEV - Højdiget 18   

Indflytningsklar murstensvilla i børnevenlige omgivelser! Indeh.: Entré,
badeværelse, køkkenalrum, værelse, stor stue, hyggelig udestue samt
stort soveværelse. Desuden kælder, carport og udhus. Sag: 72564

Kontant/udb: /120.0002.395.000
Brutto/Netto: 14.116/13.044
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 7.933/8.035

m² 94/32 Grund 732

Stue/vær 1/3 Opført 1955/66

F

Åbent Hus
Søndag d. 19/1 kl. 12:30-12:50

HERLEV - Tokkerupvej 20   

Beliggende på rolig og lukket vej! I nærområdet finder man Lindehøjsko-
len, daginstitutioner, busforbindelser og stisystemer til Herlev Hallerne.
Indretningen: Bryggers og Nyt køkken i hvid højglans med rigtig god
skabsplads og gode hårde hvidevarer. Køkkenet ligger i åben forbindel-
se med vinkelstue samt spisestue med brændeovn som spreder varme
og hygge på kolde vinteraftener. Huset er designet til familien der vil 

bruge køkkenalrummet, som det centrale rum - her kan hele familien
være sammen. Fra spisestuen er der udgang entré, 3 værelser samt nyt
og stilrent gæstetoilet og badeværelse. Sag: 72581

Kontant/udb: /150.0002.998.000
Brutto/Netto: 17.551/15.946
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 9.773/9.648

Bolig m² 115 Grund 1.076

Stue/vær 2/3 Opført 1964/76

Åbent Hus
Søndag d. 19/1 kl. 12:30-12:50

?BOLIG SØGES

Kunde fra Frederiksberg
søger rækkehus eller
hus i et plan med
mindre have i området
omkring Sømosen!

Har du eller kender du nogen som har en bolig der matcher dette,
så kontakt os allerede i dag. 
Vi kender lokalområdet og kan sætte den rigtige pris på din bolig
første gang.

HERLEV - Herlev Hovedgade 87B 3. sal.  

Penthouse lejligheder i 2 fulde plan! Nedre plan: Entré med klinker, stil-
rent badeværelse fordelingsgang, depotrum og 3 gode værelser, hvoraf
der er direkte udgang til vestvendt terrasse på 8,6 m2 fra 2 af værelser-
ne. Øvre plan: Lækkert køkkenalrum og stue, som er lejlighedens cen-
trale rum. Læg mærke til lysindfaldet, der kommer lys ind fra både øst
og vest og der er tilmed udgang til østvendt morgenterrasse og vest- 

vendt terrasse på 20 m2. Flot og tidløst køkken i hvid højglans med
aluskuffer med fuld udtræk og softclose samt sort bordplade. 
Ring for fremvisning allerede i dag! Sag: 72445

Kontant/udb: /125.0002.495.000
Brutto/Netto: 15.744/14.247
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 9.451/9.116

Bolig m² 108 Grund 6.530

Stue/vær 1/3 Opført 2013

Åbent Hus
Søndag d. 19/1 kl. 11:00-11:30

MØRKHØJ - Jebjerg Alle 3   

Indflytningsklar villa til den store familie som har brug for mange værel-
ser. Huset har en rigtig god planløsning, hvor m2 er optimalt udnyttede.
Til ejendommen hører der have med vestvendt terrasse. Sag: 72518

Kontant/udb: /160.0003.195.000
Brutto/Netto: 17.874/16.131
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 9.636/9.472

Bolig m² 184 Grund 729

Stue/vær 1/6 Opført 1937/05

Åbent Hus
Søndag d. 19/1 kl. 12:00-12:20

MØRKHØJ - Juni Alle 93   

Rigtig mange m2 til prisen! Huset har en god planløsning og trænger til
en kærlig hånd, men har bestemt mange muligheder for den kreative kø-
ber der selv ønsker at sætte sit eget præg på boligen. Sag: 72491

Kontant/udb: /115.0002.245.000
Brutto/Netto: 12.866/11.779
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 7.045/7.056

m² 129/66 Grund 647

Stue/vær 3/3 Opført 1953

F

Åbent Hus
Søndag d. 19/1 kl. 13:00-13:20

Statsaut. ejendomsmægler MDE
Indehaver
Stine Christiansen 

Stine Christiansen A/S
Nybolig

2730@nybolig.dk  ·  nybolig.dk  ·  Tlf. 4494 0500
Herlev Hovedgade 121  ·  2730 Herlev 

Bolig
Herlev Bladet
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Bolig
M å n e d e n s

Alternativ finansiering, delvist afdragsfrit:
Brutto/netto �������������������������������������9�424/9�239
1� års afdrag: ���������������������������������������������� 5�818

Månedens bolig 
er til salg hos:
nybolig Herlev
Herlev Hovedgade 121
2730 Herlev

Fakta
Beliggende:
Vingetoften 23, 2730 Herlev

Bolig areal m2 : ���������������������������144
Kælder areal m2 : �����������������������110
Stue/værelser: ����������������������������2/4
Grund m2: ����������������������������������720
Opført: �������������������������������������1967
Energimærke: ��������������������������������F

Kontantpris: �������������3�995�000

Udbetaling :�����������������200�000

Brutto : ��������������������������20�424

netto : ���������������������������18�991

Vi er midt i Herlevs attraktive villakvarter, hvor børne-
familier har kort afstand til både skoler, institutioner 
samt grønne områder� Huset har kun haft 2 ejere� 
Det er renoveret ved overtagelse, løbende vedli-
geholdt og fremstår lyst og indbydende� I stueplan 
ligger en hyggelig opholdsstue med indbygget pejs 
og direkte udgang til stor, nyere træterrasse, som er 
familiens samlingspunkt� Stuen ligger i åben forbin-
delse til lækkert køkken-alrum, med lækre detaljer i 
form af  Gaggenau hvidevarer, god skabsplads, fli-
ser og gulvvarme samt spots� I stueplan er desuden 
3 dejlige værelser� Det største værelse har et skønt 
lysindfald samt adgang til et walk-in-closet� Sidst, 

men ikke mindst, er der et stort badeværelse med to 
håndvaske, bruseniche og badekar samt et godt gæ-
stetoilet� Kælderplan rummer 3 højloftede rum, hvor 
det største rum med fordel kan indrettes til teenage-/
børneafdeling� Nyere, stort og funktionelt vaskerum 
med nyere naturgasfyr� Endelig er der klargjort til eks-
tra toilet� Desuden dobbelt garage, nyt raftehegn og 
hyggelig, ugeneret have med sol hele dagen�

HERLEV - Højdiget 18   

Indflytningsklar murstensvilla i børnevenlige omgivelser! Indeh.: Entré,
badeværelse, køkkenalrum, værelse, stor stue, hyggelig udestue samt
stort soveværelse. Desuden kælder, carport og udhus. Sag: 72564

Kontant/udb: /120.0002.395.000
Brutto/Netto: 14.116/13.044
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 7.933/8.035

m² 94/32 Grund 732

Stue/vær 1/3 Opført 1955/66

F

Åbent Hus
Søndag d. 19/1 kl. 12:30-12:50

HERLEV - Tokkerupvej 20   

Beliggende på rolig og lukket vej! I nærområdet finder man Lindehøjsko-
len, daginstitutioner, busforbindelser og stisystemer til Herlev Hallerne.
Indretningen: Bryggers og Nyt køkken i hvid højglans med rigtig god
skabsplads og gode hårde hvidevarer. Køkkenet ligger i åben forbindel-
se med vinkelstue samt spisestue med brændeovn som spreder varme
og hygge på kolde vinteraftener. Huset er designet til familien der vil 

bruge køkkenalrummet, som det centrale rum - her kan hele familien
være sammen. Fra spisestuen er der udgang entré, 3 værelser samt nyt
og stilrent gæstetoilet og badeværelse. Sag: 72581

Kontant/udb: /150.0002.998.000
Brutto/Netto: 17.551/15.946
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 9.773/9.648

Bolig m² 115 Grund 1.076

Stue/vær 2/3 Opført 1964/76

Åbent Hus
Søndag d. 19/1 kl. 12:30-12:50

?BOLIG SØGES

Kunde fra Frederiksberg
søger rækkehus eller
hus i et plan med
mindre have i området
omkring Sømosen!

Har du eller kender du nogen som har en bolig der matcher dette,
så kontakt os allerede i dag. 
Vi kender lokalområdet og kan sætte den rigtige pris på din bolig
første gang.

HERLEV - Herlev Hovedgade 87B 3. sal.  

Penthouse lejligheder i 2 fulde plan! Nedre plan: Entré med klinker, stil-
rent badeværelse fordelingsgang, depotrum og 3 gode værelser, hvoraf
der er direkte udgang til vestvendt terrasse på 8,6 m2 fra 2 af værelser-
ne. Øvre plan: Lækkert køkkenalrum og stue, som er lejlighedens cen-
trale rum. Læg mærke til lysindfaldet, der kommer lys ind fra både øst
og vest og der er tilmed udgang til østvendt morgenterrasse og vest- 

vendt terrasse på 20 m2. Flot og tidløst køkken i hvid højglans med
aluskuffer med fuld udtræk og softclose samt sort bordplade. 
Ring for fremvisning allerede i dag! Sag: 72445

Kontant/udb: /125.0002.495.000
Brutto/Netto: 15.744/14.247
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 9.451/9.116

Bolig m² 108 Grund 6.530

Stue/vær 1/3 Opført 2013

Åbent Hus
Søndag d. 19/1 kl. 11:00-11:30

MØRKHØJ - Jebjerg Alle 3   

Indflytningsklar villa til den store familie som har brug for mange værel-
ser. Huset har en rigtig god planløsning, hvor m2 er optimalt udnyttede.
Til ejendommen hører der have med vestvendt terrasse. Sag: 72518

Kontant/udb: /160.0003.195.000
Brutto/Netto: 17.874/16.131
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 9.636/9.472

Bolig m² 184 Grund 729

Stue/vær 1/6 Opført 1937/05

Åbent Hus
Søndag d. 19/1 kl. 12:00-12:20

MØRKHØJ - Juni Alle 93   

Rigtig mange m2 til prisen! Huset har en god planløsning og trænger til
en kærlig hånd, men har bestemt mange muligheder for den kreative kø-
ber der selv ønsker at sætte sit eget præg på boligen. Sag: 72491

Kontant/udb: /115.0002.245.000
Brutto/Netto: 12.866/11.779
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 7.045/7.056

m² 129/66 Grund 647

Stue/vær 3/3 Opført 1953

F

Åbent Hus
Søndag d. 19/1 kl. 13:00-13:20

Statsaut. ejendomsmægler MDE
Indehaver
Stine Christiansen 

Stine Christiansen A/S
Nybolig

2730@nybolig.dk  ·  nybolig.dk  ·  Tlf. 4494 0500
Herlev Hovedgade 121  ·  2730 Herlev 
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Usynlig bygning der kan blive til mere
Paletten: 

Der er alt det seriøse på flan-
kerne. Og alt det sjove midt i 
mellem. Det vi taler om her, 
er den store bygning midt i 
byen. Den store røde byning 
ud mod Bygaden, som huser 

blandt andet forretninger og 
Sundhedsafdelingen i Herlev 
Kommune. Og den bagerste 
Wessberg-bygning, hvor der 
tidligere lå restaurant i stue-
etagen. Og så er der altså 

Paletten midt i mellem, det er 
den, som er udvalgt til denne 
omgang af arkitektur-serien 
Byrummet, den 100 pct. ’sub-
jektive’, som er skrevet frit 
fra leveren med risiko for, at 
nogle ’bliver sure’.  

Det kreative hus
Paletten huser tre kommu-
nale institutioner, Teaterbio, 

Billedskolen og Musikskolen. 
Det er her filmene bliver vist, 
billederne bliver malet og 
musikken spiller. Et kreativt 
hus til oplevelser af enhver 
art. Arkitekterne har op til 
indvelsen fået lov til at sprud-
le med kobber på facaden. 
Det giver Paletten en særlig 
fremtoning, som adskiller 
mellembygningen fra de to 

FLOT. Palettens arkitektur har mange gode kvaliteter og adskiller bygningen fra de øvrige. Men tilværelsen er påfaldende anonym.  Fotos: Jørgen Nielsen. 

 Af Jørgen Nielsen

...vi kan jo ikke 
flytte rundt på 

bygningerne, de ligger, 
hvor de gør...

...det må 
kunne blive til

noget mere, end
det allerede er...

PALETTEN

Kommunalt lejet bygning

Indviet i efteråret 2003, hvor 
Billedskolen og Musikskolen 
blev flyttet til det centrale 
Herlev.  Og hvor den nye 
Teaterbio blev taget i brug. 

FakTa

Byrummet.  En smuk og sjov bygning midt i 
byen. Men kender du den?  Paletten springer 
ufortjent ikke i øjnene. 

øvrige. Så er der i øvrigt den 
egenskab ved kobber, at det 
ændrer sig i tidens løb. Der-
med er det en bygning, som 
på sigt kommer til at fremstå 
markant anderledes end de 
øvrige, og det er der en god 
pointe i. 

Nørreport i Herlev
Palettens grundlæggende 
udfordring er, at den er relativ 
usynlig.  Måske springer faca-
de-belægningen en anelse i 
øjnene, men det er lidt svært 
at få øje på, at vi her har et af 
byens mest kreative huse i det 
hele taget. Vi kan jo ikke flytte 
rundt på bygningerne, de lig-
ger, hvor de gør.  Så  det er en 
anderledes indretning af det 
omkringliggende byrum, der 
skal gøres noget ved. 

Området foran Paletten 
ved   Den Blå Sti er en rimelig 
attraktiv oase i Herlev. Der er 
en snæver passager ned mod 
den store fodgængerover-
gang, og derfra ’fortsætter’  

byen så. Problemet er adskil-
lelsen. Hvis man nu skelede 
lidt til det famøse Nørreport-
projekt i København, handler 
det jo basalt set om at lade 
adskilte byrum flette sam-
men til ét samlet. 

Og hvis man arbejdede med 
den tankegang her i byen, ville 
det kræve, at pladsen foran 
Paletten netop blev gjort cen-
tral. Den kunne blive et sam-
lingspunkt, og der kunne i 
virkeligheden gå en akse fra 
Palettens Plads (dér var nav-
net) og til Herlev Torv. 

Hvad er Paletten? 
Et af husets problemer med 
hensyn til den lokale synlig-
hed handler måske om, at 
det ikke er relativt klart, hvad 
Paletten egentlig er. Den er 
nemlig som sådan to skoler, 
Billedskole og Musikskole, og 
så er den en biograf, Teater-
bio. Kulturinstitutioner, om 
man vil. 

Men det er kun skiltene 
omkring bygningen, der 
anvender navnet ’Paletten’.  
Men ser f. eks. ikke film i 
Paletten, men i Teaterbio. 
Man går heller ikke til ’klip-
pekort-kunst’ i Paletten, men 
naturligvis på Billedskolen. 
Så forståelsen for, hvad det 
er for et hus, er en anelse dif-
fus.  Men arkitektonisk er det 
en bygning med potentiale. 
Det må kunne blive til noget 
mere, end det allerede er. 

Byrummet
Anmeldelse af Herlevs 
arkitektur
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Eller

Find nyt hjem 
på vores 
Åbent Hus dag
søndag 
den 26. oktober
Er du på udkig efter nyt hjem? Så ved 
du sikkert allerede, at det ikke er den 
nemmeste opgave i verden.

Nu kan du nemmere blive mere afklaret 
i din boligsøgning. Kom ned og få en 
NytHjem profil og en skræddersyet rute 
med boliger, du kan besøge på 
Åbent Hus dagen den 26. oktober.

Herlev

GLOSTRUP - Ejbysvinget 42   

Superlækkert rækkehus i et af Glostrups absolut
mest efterspurgte områder. Nummer 42 er enderæk-
kehuset og har dermed den bedste beliggenhed i det 

flotte nyere bebyggelse. En virkelig god bolig til bør-
nefamilien, der stiller høje krav til både boligforhold
og beliggenhed Sag: 72678

Kontant/udb: /165.0003.295.000
Brutto/Netto: 15.969/14.985
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 6.856/6.930

Bolig m² 135 Grund 248

Stue/vær 1/3 Opført 2008

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl. 13.00-13.20

SKOVLUNDE - Agnetevej 17   

God murstensvilla til børnefamilien, som søger et
hjem i trygge og fredelige omgivelser. Her er plads til
hele familien eller parret, som ønsker ekstra god 

plads, og man kan indrette sig på mange forskellige
måder. Sag: 72689

Kontant/udb: /150.0002.995.000
Brutto/Netto: 15.709/14.635
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 7.325/7.254

Bolig m² 142 Grund 752

Stue/vær 1/4 Opført 1976

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl. 11.30-11.50

HERLEV - Vingetoften 23   

Huset er placeret i centrum af Herlevs attraktive vil-
lakvarter - tæt på både by og natur. Herfra tager det
blot 5 minutter i bil eller på cykel til Herlev Bymidte 

samt gymnasier og skoler, og blot et stenkast herfra
ligger den hyggelige Sømosen, hvor man kan gå ture
og nyde naturen med familien. Sag: 72502

Kontant/udb: /200.0003.995.000
Brutto/Netto: 20.423/18.991
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 9.423/9.238

m² 144/110 Grund 720

Stue/vær 2/4 Opført 1967

F

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl. 12.30-12.50

HERLEV - Digevænget 22   

Fantastisk beliggenhed - med Harreskoven som na-
bo! Solid murstensvilla med hyggelig atmosfære og
en helt unik planløsning. Huset er tilbygget og løben- 

de renoveret med sans for god kvalitet, så det
fremstår rigtig god og indflytningsklar stand. Renset
og malet tag i år 2014. Sag: 72601

Kontant/udb: /175.0003.495.000
Brutto/Netto: 19.507/18.343
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 9.776/9.823

m² 176/44 Grund 882

Stue/vær 2/5 Opført 1965

D

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl. 14.00-14.20

HERLEV - Kagsåvej 49   

Pudset murstensvilla med nyere tegltag. Boligen har
en rigtig god planløsning med store rum og fremstår i
rigtig god stand. Her er i alt 277 m2 under tag, for- 

delt på kælder, stueetage og 1. sal. Til ejendommen
hører carport. Huset ligger godt på grunden og haven
er ugeneret og nem at holde. Sag: 72576

Kontant/udb: /145.0002.845.000
Brutto/Netto: 15.742/13.126
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 7.253/5.879

m² 172/105 Grund 1.175

Stue/vær 1/4 Opført 1924/86

D

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl. 11.00-11.20

SKOVLUNDE - Nissedalen 43   

Hyggelig rødstensvilla med ideel beliggenhed. Villaen
rummer en stor, dejlig stue med direkte adgang til
den overdækkede terrasse og haven. Her er også 2 

pæne værelser med god skabsplads, et pænt ba-
deværelse med brus samt et praktisk bryggers med
gode vaskefaciliteter. Sag: 72657

Kontant/udb: /110.0002.195.000
Brutto/Netto: 12.045/11.448
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 7.133/7.354

Bolig m² 87 Grund 630

Stue/vær 1/3 Opført 1960

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl. 12.00-12.20

SKOVLUNDE - Almeengen 5   

Skøn og børnevenlig villa beliggende på en lukket vej
nær skole, daginstitutioner, indkøb og grønne områ-
der. Her får I bl.a. køkken-alrum, tre gode værelser, 

spabad, indbygget pejs, flotte parketgulve og stor
sydvendt terrasse. Haven er privat og hyggelig med
god plads til leg. Sag: 72626

Kontant/udb: /135.0002.695.000
Brutto/Netto: 14.851/13.982
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 7.308/7.366

Bolig m² 144 Grund 700

Stue/vær 1/3 Opført 1971

D

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl. 11.00-11.20

Stine Christiansen A/S
Nybolig

2730@nybolig.dk  ·  nybolig.dk  ·  Tlf. 4494 0500
Herlev Hovedgade 121  ·  2730 Herlev 
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HERLEV - Tvedvangen 246   

Velindrettet og hyggelig familievilla i et plan med se-
parat forældreafdeling, tre værelser og to badeværel-
ser. Ovenlys i dejlig spisestue, der har åben forbindel-

se med køkkenet. Skøn sydvendt terrasse og have.
Tæt på skole, indkøb, Herlev Hallerne, Sømosen
m.m. Sag: 72617

Kontant/udb: /160.0003.150.000
Brutto/Netto: 16.402/16.081
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 7.284/8.061

Bolig m² 143 Grund 728

Stue/vær 4/1 Opført 1962/98

D

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl. 13:00-13:20

HERLEV - Tokkerupvej 1   

Velkommen til denne skønne murstensejendom, som
især appellerer til børnefamilien, der søger et trygt
og hyggeligt hjem i absolut centrale omgivelser! Vil- 

laen er placeret tæt på det meste, herunder skoler,
institutioner og indkøbsmuligheder. Sag: 72671

Kontant/udb: /150.0002.995.000
Brutto/Netto: 15.829/14.754
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 7.258/7.242

m² 105/64 Grund 810

Stue/vær 1/2 Opført 1966

C

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl. 12.00-12.20

HERLEV - Borgerdiget 31   

Villaen er rummelig og passer perfekt til den store
familie, som søger en dejlig base tæt på byen. Huset
inderholder: 3 værelser og et stort spisekøk- 

ken/alrum samt en hyggelige stue med brændeovn.
Sag: 72528

Kontant/udb: /175.0003.495.000
Brutto/Netto: 18.627/16.666
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 8.262/7.798

m² 103/57 Grund 792

Stue/vær 2/3 Opført 1955/73

D

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl. 12:30-12:50

HERLEV - Kastagervej 6B   

Her den charmerende villa til den store familie! Vel-
kommen indenfor: stueplan indeholder et dejligt køk-
ken-alrum, 3 værelser, et badeværelse samt et bryg- 

gers med egen indgang. 1. sal byder på en stue med
loft til kip, og 2 værelser med egen indgang til et ba-
deværelse. Sag: 72440

Kontant/udb: /190.0003.750.000
Brutto/Netto: 19.972/18.484
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 9.127/9.149

Bolig m² 201 Grund 718

Stue/vær 1/7 Opført 1961/80

D

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl.13.30-13.50

SKOVLUNDE - Almeengen 18   

Ejendommen er opført af hvide mursten, og opvar-
mes med naturgas. Huset er beliggende på en 700
m2 stor grund.Til ejendommen hører gode terrasser, 

carport og redskabsskur. Boligen ligger på en stille
lukket Villavej i et attraktivt kvarter i det sydlige
Skovlunde, perfekt for børnefamilien. Sag: 72531

Kontant/udb: /160.0003.195.000
Brutto/Netto: 17.135/15.841
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 8.317/8.113

Bolig m² 154 Grund 700

Stue/vær 1/4 Opført 1973

D

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl. 10.30-10.50

HERLEV - Hededammen 6   

Meget velholdt murstensvilla i Herlevs bedste kvar-
ter. Lukket vej og kort til alt inkl. skole og Sømosen.
Tre værelser, separat forældreafdeling, anvendelig 

kælder, pejs og vinterstue samt dejlig have med flere
terrasser. Sag: 72681

Kontant/udb: /200.0003.995.000
Brutto/Netto: 20.308/18.902
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 8.857/8.832

m² 164/55 Grund 826

Stue/vær 4/2 Opført 1966/77

D

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl. 12.10-12.30

BRØNDBY STRAND - Gammel Køge Landevej 769   

Boligen er beliggende særdeles attraktiv lige ved
strandparken hvor du kan nyde den lækre badestrand
og den skønne natur. Ejendommen er under udstyk- 

ning, således at den samlede grund bliver 1075 m2
efter udstykningen. Sag: 72574

Kontant/udb: /115.0002.295.000
Brutto/Netto: 14.604/14.993
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 8.265/9.401

m² 179/12 Grund 1.075

Stue/vær 3/2 Opført 1924/67

D

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl. 13.40-14.00

HERLEV - Meteorvej 58C   

Velkommen til denne hyggelige ejendom beliggende i
absolut attraktive omgivelser - tæt på både by og na-
tur. Man finder både indkøbsmuligheder, skoler og of-

fentlig transport tæt på, og København C kan nås på
15-minutter på cykel eller i bil. Sag: 72643

Kontant/udb: /110.0002.195.000
Brutto/Netto: 11.834/11.264
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 5.737/5.890

Bolig m² 102 Grund 358

Stue/vær 1/3 Opført 1964

C

Åbent Hus
Søndag d.26/10 kl. 11.30-11.50

Stine Christiansen A/S
Nybolig

2730@nybolig.dk  ·  nybolig.dk  ·  Tlf. 4494 0500
Herlev Hovedgade 121  ·  2730 Herlev 
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Kobbervej 8
2730 Herlev
44 57 03 30

EDC er hovedsponsor for Team Danmark KOM GODT VIDERE

edc.dkRING TIL OS ALLE UGENS 7 DAGE MELLEM KL. 7.00 OG 21.00

Andreas Thorning
Partner
Ejd.mægler, MDE

Sophia G. Hansen
Salgskoordinator
Ejd.mægler, MDE

Nicolai M. Olsen
Adm. trainee

Markus Wacker
Partner
Salg & Vurdering

�ag 274006�2D

�ris�ud�� 2���5�000�150�000
�rutto�netto 16�212�14��06
Alternativt finansieringsforslag:
Brt./nt. Afdragsfrit RTL1 8.956/8.723

Bolig
m²
118

Grund
m²
77�

Rum/
vær.
5�4

Opført

1�61
Kontakt tlf� 44570330

�i��i�geve� ��

���l�e�� ������
� kommer til at bo et stenkast fra skøn natur� hvor køerne græsser og fugle-
ne n�der det frie liv. Gå-afstand til �atur�enter �ildegården� �mør- og �edt-
mosen. �illaen er bl.a. godt indrettet med 4 vær. �ulighed for tilb�gning. �il-
laen har en stor solrig have� med de�lig vestvendt terrasse.

��ent hus
��ndag d�26 okt�
kl� 14�00 � 14�30

�ag 27400755E

�ris�ud�� 3�8�5�000�1�5�000
�rutto�netto 20�542�18�161
Alternativt finansieringsforslag:
Brt./nt. Afdragsfrit RTL1 1�.�7�/12.218

Bolig/
�ælder m²
220�131

Grund
m²
�27

Rum/
vær.
��7

Opført

1�50
Kontakt tlf� 44570330

�a��a�eve� �

���r m�rermes�ervilla �� i al� ��� �vm me� ma�ge m�lig�e�er
�harmerende murermestervilla fra 1��� med de�lig solrig have samt den
skønneste s�d�vestvendte terrasse. � forbindelse med spisestue finder man
stor l�s stue med udgang til stor terrasse som føre direkte ned til haven.
��endommen er ideel til 2 familiers hus.

�ag 27400758 C

�ris�ud�� 4�250�000�215�000
�rutto�netto 22�218�20�26�
Alternativt finansieringsforslag:
Brt./nt. Afdragsfrit RTL1 15.�22/13.958

Bolig/
�ælder m²

150�56

Grund
m²
720

Rum/
vær.
5�4

Opført/
om��gget
1�53�0�

Kontakt tlf� 44570330

�marag�ve� �

���fl���i�gs�lar villa �� �li�� ve� me� ��� e�ageme�er
�otalrenoveret villa med super indretning. Huset som fik n� 1. sal på i 2�1�
er blevet gennemgående renoveret således at det idag står fuldstændig ind-
fl�tningsklart og opf�lder alle de krav den moderne børnefamilie måtte have.
�ra spisestuen træder man direkte ud på en stor solrig træ terrasse.

�ag 27400754D

�ris�ud�� 3�0�5�000�155�000
�rutto�netto 16�73��15�451
Alternativt finansieringsforslag:
Brt./nt. Afdragsfrit RTL1 11.592/1�.721

Bolig
m²
120

Grund
m²
817

Rum/
vær.
4�4

Opført/
om��gget
1�64�85

Kontakt tlf� 44570330

Li�søve� ��

�e�lig ���la�s villa �� s��r s�lrig gr��� me� �e�s�e �eligge��e�
��endommen er beliggende i det eftertragtede �indehø�skvarter. ��endom-
men �ndeholder skønt køkken�alrum med vidunderlig udsigt over den store
solrige have� 3 rigtig gode værelser. �ra den store vinkelstue med brænde-
ovn går man direkte ud på stor solrig flisebelagt terrasse.

�ag 27400751 C

�ris�ud�� 4�125�000�210�000
�rutto�netto 21�705�20�084
Alternativt finansieringsforslag:
Brt./nt. Afdragsfrit RTL1 11.699/11.559

Bolig/
�ælder m²
134�107

Grund
m²
738

Rum/
vær.
4�4

Opført

1�80
Kontakt tlf� 44570330

�a��v�l�e� �

��es��e��e villa �� ���m� me� �e� �e�s�e �eligge��e� �g ��sig�
�illaen ligger i et stille og roligt villakvarter nær �ømosen. �ørnene kan gå til
Herlev Privatskole eller �indehø�skolen. ��endommen indeholder stor vinkel-
stue med udgang til stor solrig træ terrasse fra 2�12�2�13. �lot e�endom
som egner sig til den store børnefamilie� skal opleves.

Villa

�ar søger ���m� villa i Herlev
Par fra �rønshø� søger villa med 3
værelser� fra �a. 12� m� og en god
have til. Huset skal ligge stille og
roligt væk fra større ve�e i et h�g-
geligt villakvarter. Pris op til 3.�
mio. kr.

Kunde id: 686�326
Telefon: 44570330
Kontakt: Andreas Thorning

Villa

���e��iel �ø�er fra Herlev søger
Par der bor til le�e i Herlev søger
bolig i Herlev. ��endommen skal in-
deholde minimum 3 værelser for-
uden stuen� og gerne være i pæn
stand. Prisniveau kr. 3.���.���.

Kunde id: 8632�41
Telefon: 44570330
Kontakt: Andreas Thorning

Villa

Lille familie søger villa i Herlev
Par med 1 barn søger en villa i
Herlev med god beliggenhed. Det
vigtigt at køkkenet er stort eller der
er mulighed for køkken alrum. Ge-
rne 3-4 vær. Hvis der er 2 etager
skal der være toilet på hver etage.
Prisniveau op til 3.2 mio. kr

Kunde id: 8621807
Telefon: 44570330
Kontakt: Andreas Thorning

Andels�olig

��m� a��els��lig søges i Herlev
�unde fra �akskov søger andels-
bolig på ��kvm. Hvis det er le�lig-
hed så skal det være i stuen og ik-
ke hø�ere end 1.sal hvis der ikke er
elevator . �unden søger e�endom
med 2 værelser � stue.
Prisniveau� 1.���.���kr.

Kunde id: 86�713�
Telefon: 44570330
Kontakt: Andreas Thorning

Villa�r�kkhus

�illa eller r���e��s søges i
Herlev
�unde fra �rønshø� søger 1 plans
villa eller rækkehus i Herlev. ��en-
dommen skal indeholde 3-4 værel-
ser � stue. �tanden skal være no-
genlunde� og afspe�le sig i standen.
Prisniveau ma� 3.���.��� kr.

Kunde id: 8612412
Telefon: 44570330
Kontakt: Andreas Thorning

Villa���ggegrund

�r��� eller villa søges i Herlev
�amilie på 3 søger villa i Herlev
med minimum 3 soveværelser�
køkken�alrum eller mulighed for
etablering af dette.
Prisniveau 3 mio. kr.
Hvis det er b�ggegrund er
Prisniveau 1.���.���kr.

Kunde id: 7��8�82
Telefon: 58587044
Kontakt: Andreas Thorning

Villa�r�kkehus

�ø��rg ����e søger villa eller
r���e��s i Herlev
�unde søger villa i Herlev. Gerne i
n�ere stand. �oligen skal indehol-
de minimum 3 værelser foruden
stuen. Prisniveau ma� 3.2��.���
kr.

Kunde id: 85�82�7
Telefon: 44570330
Kontakt: Andreas Thorning

Villa�r�kkehus

�ar søger ��m� villa eller r���e�
��s i Herlev
Par fra �anløse søger villa eller
rækkehus fra �� m�� gerne min. 2
værelser. Pris afhængig af stand
op til 3.� mio. kr.

Kunde id: 8035210
Telefon: 44570330
Kontakt: Andreas Thorning

Ring – og match din bolig
Ring til os, så tjekker vi med det samme om vi allerede har 
køberen til din bolig i vores landsdækkende køberkartotek

EDC Poul Erik Bech · Landsdækkende
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�����KKEN 32
����� H��� ������ �� ����� ��� ����� � �����

�BENT HU�

Herlev Villa, 1 fam.
�������� k�devilla �� �07 kv�. �ndeholdende� en�r�, 3 gode v�rel�er, �e�
�ara� �oile� og badev�rel�e �ed �e�era� br��, k�kken �ed ��i�e�lad�, vin�
kel���e �ed ��i�eafdeling �a�� �ofaafdeling � herfra direk�e �dgang �il
den de�lige �gener�e have. �er�il h�rer en garage��ar�or�.

Kontant/Udb.: 2.595.000/130.000
Brutto/Netto: 13.888/12.940
�l�erna�iv� finan�iering�for�lag�
�elvi�� afdrag�fri� �2.�4���2.�03

�olig �2� 107
���e�v�r� 1/3
��gge�r� 1968
�ag� 260-13KJ125

�r�nd �2� 423
�dh�� �2� 12
�ar�or� �2� 44
Energi� �

HE�E��NGEN 26
����� H��� ������ �� ����� ��� ����� � �����

�BENT HU�

Herlev Villa, 1 fam.
�enne�renovere� � �lan� villa �ed bland� ande� n�ere �or�gla�ere� �ag,
n�ere �er�ovind�er �a�� �ol�elle anl�g �� ne��o��ler�ordningen. �r�n�
den er le� og overko��elig og o�kr�n�e� af den flo��e��e kir�eb�rla�r�
b�r h�k der er gr�n hele �re�. �er�dover �ar�or� �ed in�egrere� �dh��.

Kontant/Udb.: 3.895.000/195.000
Brutto/Netto: 19.839/18.163
�l�erna�iv� finan�iering�for�lag�
�elvi�� afdrag�fri� �7.726��7.253

�olig �2� 142
���e�v�r� 1/3
��gge�r� 1969
�ag� 260-14KJ224

�r�nd �2� 762
�ar�or� �2� 40

Energi� �

OBOVEJ 56
����� H��� ������ �� ����� ��� ����� � �����

�BENT HU�

Herlev Villa, 1 fam.
��kkeh��e� indeholder� �linkebelag� en�r� �ed �lad� �il over���, ��or� r��
�o� kan br�ge� �il kon�or �v. ���e�lan� ��n� hvid� landk�kken �ed ��i�e
�lad� og �dgang �il overd�kke� ��or �olrig ve��vend� �r��erra��e.

Kontant/Udb.: 2.295.000/115.000
Brutto/Netto: 12.270/11.356
�l�erna�iv� finan�iering�for�lag�
�elvi�� afdrag�fri� �0.732��0.655

�olig �2� 101
���e�v�r� 1/3
��gge�r� 1951
�ag� 260-14KJ303

�r�nd �2� 439
��lder �2� 32
�dh�� �2� 5
Energi� �

E�E���N��VEJ 31

Herlev Villa, 1 fam.
�illaen indeholder� En�r�, n�ere k�kken � alr�� i �ben forbindel�e �il ���e,
h�gge���e��de���e og g���e�oile�. �. �al� 2 ��ore v�rel�er og badev�rel�e
�ed badekar. �ra �ovev�rel�e� er der �dgang �il ��or al�an. ��lderen
fre����r ��r og �ege� anvendelig �ed klinker og en god lof��h��de.

Kontant/Udb.: 2.995.000/150.000
Brutto/Netto: 15.689/14.403
�l�erna�iv� finan�iering�for�lag�
�elvi�� afdrag�fri� �4.04���3.734

�olig �2� 110
���e�v�r� 3/2
��gge�r� 1931
�ag� 260-14H�288

�r�nd �2� 816
��lder �2� 68
�arage �2� 20
Energi� �

��J ���E 76
����� H��� ������ �� ����� ��� ����� � �����

N�HE��
�BENT HU�

��bor� ����e�u�
� ���e�lan er der en �k�n ��or ���e �ed e� flo� l��indfald og �dgang �il lille
h�ggelig �erra��e �a�� ��i�ek�kken �ed �dgang �il overd�kke� �erra��e.
Hvi� �an �n�ker de� kan de� ne�� lave� �il k�kken� alr��. � �alen b�der ��
badev�rel�e �a�� 2 ��ore v�rel�er.

Kontant/Udb.: 2.195.000/110.000
Brutto/Netto: 11.403/10.929
�l�erna�iv� finan�iering�for�lag�
�elvi�� afdrag�fri� �0.07���0.340

�olig �2� 99
���e�v�r� 1/2
��gge�r� 1948/1979
�ag� 260-14H�322

�r�nd �2� 290
��lder �2� 62

Energi� E

VIO�INVEJ 33

Herlev Villa, 1 fam.
��or ��rer�e��ervilla i god ��and i ���ikkvar�ere�. E�endo��en fre����r
�ed �ege� l�kker� ��or� ��i�ek�kken i hvid og �or� grani� �a�� 2 l�kre
badev�rel�er der�dover giver h��e�� indre�ning ��lighed for a� e�ablere 6
reelle v�rel�er �a�� 2 ���er � heraf en ��or ���e �� �. �al �ed br�ndeovn.�
�er�dover br�gger�, k�lder �ed va�ker�� �a�� o�bevaring. 
�deno��arealer en gode �ed �a��er af �ol i haven � hvor der fra k�kkene�
er direk�e �dgang �il ��or �erra��e �ed �a��er af l�. �oran �a�� bagved
h��e� er der rig ��lighed for bold��il �v. �er er og�� �lad� �il 2 biler i �ar�
�or�en. Her f�r d� en de�lig ��or e�endo� ��� �� indk�b �a�� Herlev ��a�i�
on

Kontant/Udb.: 3.450.000/175.000
Brutto/Netto: 17.820/16.721
�l�erna�iv� finan�iering�for�lag�
�elvi�� afdrag�fri� �5.�46��5.��3

�olig �2� 178
���e�v�r� 2/3
��gge�r� 1924/1985
�ag� 260-14KJ212

�r�nd �2� 952
��lder �2� 33
�dh�� �2� 9
Energi� E

����I�EV�NGET 13
����� H��� ������ �� ����� ��� ����� � �����

�BENT HU�

Ba��v�rd Villa, 1 fam.
�iebhavervilla �ed den flo��e�� og �k�nne�� �d�ig� over �ed��o�en.
�r���er d� o�, a� bo ��� �� b�en �ed �a��er af �lad� og o�give� af
den �k�nne�� na��r �� er ��ligheden her. �� b�de� velko��en �il e�en�
do��en n�r d� �arkerer �nder den dobbel�e �ar�or� �ed gla��ag.

Kontant/Udb.: 5.995.000/300.000
Brutto/Netto: 30.265/27.650
�l�erna�iv� finan�iering�for�lag�
�elvi�� afdrag�fri� 27.0�0�26.265

�olig �2� 237
���e�v�r� 2/4
��gge�r� 1973
�ag� 260-14KJ251

�r�nd �2� 4.577
�ar�or� �2� 44

Energi� �

�IGEV�NGET 5
����� H��� ������ �� ����� ��� ����� � �����

�BENT HU�

Herlev Villa, 1 fam.
�r���er d� o� en fan�a��i�k beliggenhed i de� �k�nne Herlev nord� �en�
ne �ege� velhold�e villa er beliggende ��� �� ���er �a�ning���ligheder �il
b�rn, Hare�kov �ille�kole, gode indk�b���ligheder �a�� �d�ig� �il Hare�
�koven.
En ���� villa, der �kal o�leve��Kontant/Udb.: 4.695.000/235.000
Brutto/Netto: 23.852/21.968
�l�erna�iv� finan�iering�for�lag�
�elvi�� afdrag�fri� 2�.304�20.�6�

�olig �2� 130
���e�v�r� 1/3
��gge�r� 1973
�ag� 260-14KJ257

�r�nd �2� 922
��lder �2� 130
�dh�� �2� 12
Energi� E

VINGETOFTEN 194

Herlev Villa, 1 fam.
�ni���� k�devilla �E� 55 kv� k�lder. �enne bolig fre����r l�� og indfl���
ning�klar �ed den ef�er�rag�e� ��dvend�e l�kke� have. �ndeholdende� en�
�r�, v�rel�e �ed ��or� kl�de�kab, nedgang �il k�lder �ed 2 gode ��ore l��
�e r�� �ed g�lv����e og var�e.

Kontant/Udb.: 2.895.000/145.000
Brutto/Netto: 15.398/14.390
�l�erna�iv� finan�iering�for�lag�
�elvi�� afdrag�fri� �3.�30��3.7�4

�olig �2� 107
���e�v�r� 1/3
��gge�r� 1969/1977
�ag� 260-14KJ297

�r�nd �2� 406
��lder �2� 55
�dh�� �2� 12
Energi� E

��� ����� �� ����

�irkelig velhold� g�rd�h�� i �inge�of�en

�e�lig� h�� �� �lin�ekongeve� i Even��rkvar�ere�

�oge� for dig�
�ing 4447 6060 og book en fre�vi�ning allerede i dag.

�i gl�der o� �il a� h�re fra dig.

B��KOVVEJ 36�

Herlev Villa, 1 fam.
Kontant/Udb.: 2.450.000/125.000
Brutto/Netto: 13.615/12.861
�l�erna�iv� finan�iering�for�lag�
�elvi�� afdrag�fri� �2.2�6��2.2��

�olig �2� 126
���e�v�r� 1/2
��gge�r� 1890/1977
�ag� 260-14KJ288

�r�nd �2� 436

Energi� �

H���E�VEJ 4
����� H��� ����� ��� �����

�BENT HU�

��dovre Villa, 1 fam.
Kontant/Udb.: 2.795.000/140.000
Brutto/Netto: 15.125/13.918
�l�erna�iv� finan�iering�for�lag�
�elvi�� afdrag�fri� �3.6�2��3.323

�olig �2� 130
���e�v�r� 1/3
��gge�r� 1965/1981
�ag� 260-14KJ227

�r�nd �2� 775
�ar�or� �2� 36

Energi� �
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Villa til den store familie

103R00019

3.595.000
180.000

19.095/17.883

9.754/9.375

Telefon: 44 53 18 18

Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K d f n j
 162 1980 733 5 1,5 kmEnergi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Herlev | Randvolden 

Beliggende nær grønne omgivelser ved 
Sømosen og gol� anen og med kort af-
stand til den populære Lindehøj Skolen, 
institutioner, indkøb, Herlev Hallerne og 
Gymnasium ligger dette velholdte hus 
med en ideel planløsning for den store 
familie. 

Spændende planløsning

103R00070

4.995.000
250.000

25.756/23.669

12.750/12.105

Telefon: 44 53 18 18

Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K d f n g
 169 1982 612 6 93 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Herlev | Randvolden 

I utroligt eftertragtet og børnevenligt 
kvarter på lukket vej ligger dette vel-
holdte hus med en attraktiv planløsning. 
Beliggende nær grønne omgivelser ved 
Sømosen og gol� anen samt kort af-
stand til den populære Lindehøj Skolen, 
institutioner, indkøb, Herlev Hallerne og 
Gymnasium. 

Meget eftertragtet vej i børnevenligt område

103R00075

3.095.000
155.000

16.735/15.630

8.922/8.648

Telefon: 44 53 18 18

Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K d f n k
 151 1964 926 5 15 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Herlev | Tokkerupvej 

På meget eftertragtet vej i børnevenligt 
område med kort afstand til Herlev Hal-
lerne, Lindehøjskolen, gode institutioner 
samt indkøbsmuligheder og off entligt 
transport. Derudover er der dejlige 
grønne områder nær boligen og et godt 
naboskab på vejen.
Dejlig have på 926 m2 med gamle frugt-
træer og hyggelige solkroge.

Velholdt rækkehus

103R00024

2.295.000
115.000

12.694/11.655

6.709/6.335

Telefon: 44 53 18 18

Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K d f C n
 99 1951 435 2 4 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Herlev | Obovej 

I det børnevenlige og hyggelige 
Musikkvarter, udbydes dette pæne og 
velholdte rækkehus. Man er endvidere 
tæt på indkøbsmuligheder, Herlev Sta-
tion samt skole og institutioner. Boligen 
er i forskudte plan og har en optimal 
planløsning.

Charmerende rækkehus

103R00044

2.149.000
110.000

11.836/11.047

6.322/6.133

Telefon: 44 53 18 18

Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F3

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K d f n i
 84 1945 141 3 500 mEnergi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Herlev | Kærlundevej 

Flot og charmerende rækkehus i roligt 
og børnevenligt kvarter - lige ved Eng-
skolen og Herlev Centrum.
Udover at være placeret lige ved 
Engskolen og med gåafstand til det 
hyggelige handelsmiljø, som der er i 
Herlev Centrum, er du ligeledes placeret 
i gåafstand til Herlev Station.

Boliger i Herlev

HERLEV
Lone Bøegh Henriksen A/S
Ejendomsmæglere & valuarer, MDE
Herlev Hovedgade 125, 2730 Herlev
herlev@home.dk
facebook.com/homeherlev
Tlf. 44 53 18 18
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Vi søger boliger til salg!
Kontakt os for en gratis og uforpligtende
salgsvurdering på tlf. 44 53 18 18

- skal vi sætte 
solgt på DIN bolig?

home Herlev
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 Køreskoler

kørekort til
Alm.  bil • trAiler • motorcykel • generhverv • erhverv

trailer
4. november
kl. 18-21.15

MC
3. marts 2015
kl. 19-22.15

Åben for tilmelding

Bil
24. nov. · kl. 17-20.15

erhverv/generhverv
29. oktober
kl. 17-22.15

www.wonsbek.dk

Medlem 
af DKU

$
44 91 19 09

Kontortid
tirs & tors:
10-15.30

lovpAkke Bil 9.995,- JUBipris 8.695,- · MC 7.995,- JUBipris 6.995,- 

lovpakke 8.695,-
  Førpris: 9.995,-

teori, manøvrebane,
køreteknisk anlæg og 

16 køretimer

50 års 
ErFaring

Forsikringsskader?
- alt i autoskader - service 
- rustarbejde - mekanisk arbejde
- autoruder og stenslag
- gratis lånebil ved forsikringsskader

Herlev Autoopretning 
ved Ole Hansen
(Tidligere Din Bilpartner)
Romancevej 35, Herlev

44 91 22 40
fax 44912242 · autoopret@gmail.com

SKROT-bileR
KøbeS!

Vi giver 2000,- 
Nye & brugte dæk sælges/mont.
Ring til os på: 44 92 90 11

Også åbent i weekenden !

DRAGO AUTO
 Generatorvej 27 • 2730 Herlev

ford.bilia.dk

Minibil til minipris.
Ford Ka Trend plus kr. 69.995,- 
eller Titanium kr. 87.590,-

ford.dk

Minibil til minipris.
Spar op til 10.000 kr. på Ford Ka

fra 795 kr./md.
 

Husby  Allé 7 - 9
2630 Taastrup
Tlf: 72 59 17 00

Gladsaxe Møllevej 14
2860 Søborg
Tlf: 72 59 14 00

Kirstinehøj 62
2770 Kastrup
Tlf: 72 59 15 00

Nærum Hovedgade 1
2850 Nærum
Tlf: 72 59 18 00

05600.pdf

www.ford.bilia.dk

Ford Ka Trend 1.2 (69 hk) finansieret via Ford Credit: 68.780 kr. inkl. levering (3.780 kr.), udbetaling 20.000 kr., samlet kreditbeløb 48.780 kr., løbetid 96 mdr., variabel
debitorrente 3,55%, ÅOP 12,64%, samlede kreditomkostninger 27.444 kr., samlet beløb der skal betales tilbage 96.224 kr. Ford Credits forretningsbetingelser og
kreditvurderingskrav er gældende. Bilen skal kaskoforsikres. Der opnås en lavere rente når låneperioden er 84 mdr. eller kortere. Betaling via Nets forudsættes ellers tillægges et
gebyr på 25 kr. pr. betaling. Gældende indtil 30/6 2014. Bilen er vist med ekstraudstyr.

 Ford Ka 1.2 (69 hk) 20,4 km/l, CO2 115 g/km

A+ 20,4 km/l, CO2 115 g/km. Leveringsomk. 3.780 kr. *Tilbuddet gælder på vores lagerbiler og kan ikke kombineres. Vinterhjulene er på 14” stålfælge og Continental dæk. Værdi 4.695,-. Pava behandlingen er en dobbeltbehandling. Værdi 4.250 ,-. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Vinterhjul 
eller Pava 

behandling 
til halv pris.*

Kun hos Bilia.

Fiat 500 får crossover

Livsstilsbilen Fiat 500 var 
blandt dem, der klarede 
sig med bravour gennem 
finanskrisen. Meget kan man 
sige om den ikoniske Fiat. 
Men næppe, at rummelighe-
den også er stor. Det bliver 
den til gengæld, når Fiat 500X 
Crossover præsenteres på 
det globale marked i starten 
af 2015.  Bilen præsenteres i 
to udgaver. En til byen og en 
med mere fokus på fritid. 

Helt sin egen
Foreløbig er Fiat 500 X blevet 
præsenteret på Paris Interna-
tional Motor Show i starten af 
oktober.

»Den markerer en milepæl 
i Fiats historie og viderefører 
arven fra de tidligere gene-
rationer i Fiat 500-familien. 
Vi har bevaret mange af de 
lækre detaljer og funktioner, 
men den nye 500X er samti-
dig helt sin egen. Den har et 
solidt og maskulint udtryk 

og er meget rummelig. Og 
så er den spækket med den 
nyeste teknologi«, siger Stef-
fen Holm, pressechef hos Fiat 
Group Automobiles Denmark 
A/S. 

Bagagerum på 350 liter
Dimensionerne er 4,25 meter 
i længden, 1,80 i bredden og 
1,60 i højden, og så er der 
350 liter at gøre godt med 
i bagagerummet. Det kan i 
øvrigt udvides på mange for-
skellige måder, oplyser Fiat. 
Blandt andet på grund af 
diverse justeringsmuligheder 
af sæderne.  Et utal af farver 
venter i øvrigt i paletten, så 
der er altså også mulighed for 
at køre rundt i en nærmest 
personlig Fiat 500X. Også det 
danske marked kommer til at 
nyde gavn af den lidt større 
italiener i starten af det nye 
år. 

IKONET. Det er ikke lykkedes 
redaktionen at skaffe et fotos 
af Fiat 500X. Tålmodighed vil 
være en dyd. Men efter præ-
sentationen ved biludstil-
lingen i Paris, venter diverse 
markedsintro incl. det dan-
ske i starten af 2015. Men 
her er klassikeren.   PR-foto. 

 Af Jørgen Nielsen

Udvikling. Den be-
rømte 500-familie 
suppleres med en X-
udgave, der skal tilføre 
de klassiske italienske 
dyder mere rummelig-
hed. 
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www.mitsubishi.dk

SPACE STAR

Space Star 1.0 Inform
Klassens billigste bil

 Fra kr. 89.990
Finansiering

 Fra kr. 992 pr. md. 

25 km/l · Aircondition · 5 døre · 5 pladser

A+

Billig 
forsikring 
fra 18 år

Kun
kr. 6.900

Space Star 1.2 Intense inkl. metallak

 Fra kr. 114.990
Spar kr. 30.000
Aut. klimaanlæg · Nøglefri adgang/start
Fartpilot · Ratbetjent radio/CD & Bluetooth

Privatleasing

 Fra kr. 1.950 pr. md.
Udbetaling kr. 9.995

Introforsikring: 1-årig. Selvrisiko kr. 5.000. 25.000 km årlig. Inkl. afgifter og gebyr. Gælder t.o.m 14.12.14. Finansiering hos Mitsubishi Finans: Inkl. lev. kr. 3.780 og ekskl. metallak. Gælder t.o.m 30.09.14. Kr. 992 pr. md., Løbetid 96 mdr. Udb. 26,7%. Var. rente 2,95%. Debitorrente 
2,99%. Saml. kreditbeløb kr. 68.775. Saml. omk. kr. 25.516. Tilbagebetal i alt kr. 94.241. ÅOP 8,91%. Privatleasing hos Mitsubishi Finans: Inkl. serviceaftale, etabl. omk, lev. kr. 3.780, metallak og moms. Ekskl. ejerafgift, forsikring, brændstof og dæk. Gælder t.o.m 30.09.14. Udb./
ekstraordinær leasingydelse kr. 9.995. Leasingperiode 36 mdr. Kr. 1.950 pr. md. ved 15.000 km årligt. Saml. omk. kr. 80.795. Ved aftalens udløb skal bilen retur til Mitsubishi Finans. For fi nansiering og privatleasing er kaskoforsikring og betaling via NETS er påkrævet. Der tages 
forbehold for endelig kreditvurdering samt rente- og prisændringer. Priser er ekskl. lev. kr. 3.780 og evt. metallak. CO2-udslip 92-100 g/km. Forbrug v. bl. kørsel 23,3-25 km/l (EU norm). Intense tilbud gælder til 31.12.14. Bilen er vist med ekstraudstyr. 

Danmarkspremiere 

www.mitsubishi.dk

SPACE STAR

Space Star 1.0 Inform
Klassens billigste bil

 Fra kr. 89.990
Finansiering

 Fra kr. 992 pr. md. 

25 km/l · Aircondition · 5 døre · 5 pladser

A+

Billig 
forsikring 
fra 18 år

Kun
kr. 6.900

Space Star 1.2 Intense inkl. metallak

 Fra kr. 114.990
Spar kr. 30.000
Aut. klimaanlæg · Nøglefri adgang/start
Fartpilot · Ratbetjent radio/CD & Bluetooth

Privatleasing

 Fra kr. 1.950 pr. md.
Udbetaling kr. 9.995

Introforsikring: 1-årig. Selvrisiko kr. 5.000. 25.000 km årlig. Inkl. afgifter og gebyr. Gælder t.o.m 14.12.14. Finansiering hos Mitsubishi Finans: Inkl. lev. kr. 3.780 og ekskl. metallak. Gælder t.o.m 30.09.14. Kr. 992 pr. md., Løbetid 96 mdr. Udb. 26,7%. Var. rente 2,95%. Debitorrente 
2,99%. Saml. kreditbeløb kr. 68.775. Saml. omk. kr. 25.516. Tilbagebetal i alt kr. 94.241. ÅOP 8,91%. Privatleasing hos Mitsubishi Finans: Inkl. serviceaftale, etabl. omk, lev. kr. 3.780, metallak og moms. Ekskl. ejerafgift, forsikring, brændstof og dæk. Gælder t.o.m 30.09.14. Udb./
ekstraordinær leasingydelse kr. 9.995. Leasingperiode 36 mdr. Kr. 1.950 pr. md. ved 15.000 km årligt. Saml. omk. kr. 80.795. Ved aftalens udløb skal bilen retur til Mitsubishi Finans. For fi nansiering og privatleasing er kaskoforsikring og betaling via NETS er påkrævet. Der tages 
forbehold for endelig kreditvurdering samt rente- og prisændringer. Priser er ekskl. lev. kr. 3.780 og evt. metallak. CO2-udslip 92-100 g/km. Forbrug v. bl. kørsel 23,3-25 km/l (EU norm). Intense tilbud gælder til 31.12.14. Bilen er vist med ekstraudstyr. 

Danmarkspremiere 

Introforsikring: 1-årig. Selvrisiko kr. 5.000. 25.000 km årlig. Inkl. afgifter og gebyr. Gælder t.o.m 14.12.14. Finansiering hos Mitsubishi Finans: Inkl. lev. kr. 3.780 og ekskl. metallak. Gælder t.o.m 31.10.14. Kr. 992 pr. md., Løbetid 96 mdr. Udb. 26,7%. Var. rente 2,95%. Debitorrente 2,99%. 
Saml. kreditbeløb kr. 68.775. Saml. omk. kr. 25.516. Tilbagebetal i alt kr. 94.241. ÅOP 8,91%. Privatleasing hos Mitsubishi Finans: Inkl. serviceaftale, etabl. omk, lev. kr. 3.780, metallak og moms. Ekskl. ejerafgift, forsikring, brændstof og dæk. Gælder t.o.m 31.10.14. Udb./ekstraordinær 
leasingydelse kr. 9.995. Leasingperiode 36 mdr. Kr. 1.950 pr. md. ved 15.000 km årligt. Saml. omk. kr. 80.795. Ved aftalens udløb skal bilen retur til Mitsubishi Finans. For fi nansiering og privatleasing er kaskoforsikring og betaling via NETS er påkrævet. Der tages forbehold for endelig 
kreditvurdering samt rente- og prisændringer. Priser er ekskl. lev. kr. 3.780 og evt. metallak. CO2-udslip 92-100 g/km. Forbrug v. bl. kørsel 23,3-25 km/l (EU norm). Intense tilbud gælder til 31.12.14. Bilen er vist med ekstraudstyr

www.andersenbiler.dk

CITROËN BALLERUP

ENERGIVEJ 2
2750  BALLERUP
T: 36 30 55 55

CITROËN HERLEV

HERLEV HOVEDGADE 50
2730 HERLEV
T: 44 91 17 00

CITROËN ROSKILDE

KØBENHAVNSVEJ 194
4000 ROSKILDE
T: 46 38 00 40

Herlev Hovedgade 50
2730 Herlev
Tel.: 44 91 17 00
Ma-fre 9-17.30, søn 11-16
andersenbiler.dk



Herlev Bladet · Onsdag den 22. oktober 2014 Motor & Trafik · 15

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.dk 

ÅBEN FOR ET FRISKT TILBUD?
KØB NY CITROËN C1 AIRSCAPE NU* OG FÅ
STORT FOLDETAG UDEN MERPRIS
(VÆRDI 20.000,-) *Gælder ved køb og levering i oktober og november

NY CITROËN C1 AIRSCAPE
1.0i VTi 68 Stop&Start Feel Airscape 5-dørs

KONTANT 99.990,-
Inkl. stort foldetag, 5 døre, aircondition, 
ratbetjent radio med Bluetooth og USB

Brændstofforbrug v./bl. kørsel 26,3 km/l. CO2 88 g/km. 1/2-årlig grøn ejerafgift 290,-. Tilbuddet gælder ved køb inden 30.11.2014. Tilbuddet gælder alene hos de Citroën- forhandlere, der deltager i kampagnen. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre 
særaftaler med rabatydelse. Den viste model er inkl. ekstraudstyr mod en tillægspris. Forbehold for pris-, rente-, afgiftsændringer og trykfejl.

TAG EN PRØVETUR OG DELTAG I KONKURRENCEN 
OM ET REJSEGAVEKORT PÅ 10.000,-

Citroën Ballerup • EnErgivEj 2 • TElEfon 36 30 55 55
Citroën Herlev • HErlEv HovEdgadE 50 • TElEfon 44 91 17 00
Citroën roskilde • KøbEnHavnsvEj 154 • TElEfon 46 38 00 40
Citroën rødovre • sandbæKvEj 3 • TElEfon 88 77 55 00
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Bo Mondrup de Fries har fun-
det sin plads i den tomme 
kommunalbestyrelsessal, 
da Herlev Bladets udsendte 
endelig får sig bevæget ind fra 
regnen. Han sidder godt, siger 

han, men afslører også, at det 
da lige var noget, han skulle 
vænne sig til første gang rol-
len som kommunalpolitiker 
skulle tages i brug.

»Og lige for tiden er der vist 

NAVNET ER BO. BO FRA HERLEV. Det er langt fra en walkover, at være kommunalpolitiker, 
mener Bo Mondrup de Fries, der godt kan mærke de hårde beslutninger.  Foto: Henrik Lüt-
hcke

 Af Mette Lyhne

Arbejdspres. Bo Mondrup de Fries (A) vil dialo-
gen. Også selvom den af og til ikke gør arbejdet 
som kommunalpolitiker lettere. Det er svært at 
kende ildsjælene og så samtidig skære på deres 
områder. 

Alle skal ikke være tilfredse - men de skal høres

...så bliver 
jeg helt rørt...

Ta
le

 fr
a 

ta
bu

re
tte

n

Hvem er det, 
du har valgt? 

Herlev Bladet giver den 
nye kommunalbestyrelse 

chancen for at tale fra 
taburetten. 

 Af Tim Houman

Ny tv-dokumentar:

Et forsøg på Herlev Hospital 
giver håb om en ny behand-
ling til at helbrede kræft. I 
hvert fald for visse grupper af 
kræftramte.

Arbejdet på Herlev Hospital 
er blevet fulgt af instruktø-
ren Louise Detlefsen, der har 
lavet dokumentaren ’Forsø-
get’, som bliver vist på TV2.

Dokumentaren er en del af 
kampagnen ’Knæk cancer’, 
hvor Kræftens Bekæmpelse 
og TV2 er gået sammen om at 
oplyse og samle ind til kam-
pen imod kræft.

Dokumentaren følger læger 
på Herlev Hospital og to kvin-
delige patienter, der bliver 
behandlet med de såkaldte 
T-celler imod modermærke-
kræft som et led i forsøget.

T-celler er immunceller, 
og målet er, at patientens 
eget immunforsvar skal bli-
ve så stærkt, at det selv kan 
bekæmpe kræftcellerne.

Potentialet er helbredelse
Én af de læger, der medvir-
ker i dokumentaren, er Rikke 
Andersen, som er forsøgsan-
svarlig.

Hun ser et stort potentiale i 
behandlingen.

»Potentialet i T-celle-terapi 
er først og fremmest mulig-
heden for helbredelse. Ud fra 
tidligere studier fra USA ser 
behandlingen ud til at have 

effekt på 40-50 procent af de 
behandlede patienter, og hos 
op til 10-20 procent har man 
set fuldstændig tumorsvind 
også kaldet komplet respons. 
Opfølgning efter flere år 
har vist, de fleste komplette 
responser er holdbare, det 
vil sige, at sygdommen ikke 
kommer igen,« fortæller hun.

Udvides til andre kræfttyper
Modermærkekræft har længe 
været meget modtagelig over 
for immunterapi, og derfor er 
forsøget indledt med netop 
denne kræfttype.

Men nu vil behandlingen 
også blive udvidet til andre 
kræfttyper.

»Vi forventer, at T-celle-
terapi vil vise sig at være 
effektiv mod andre kræftfor-
mer også, men der kan være 
aspekter af behandlingen der 
skal modificeres eller optime-
res for, at behandlingen vil 
være lige så effektiv,« siger 
Rikke Andersen.

Hun mener, det er vigtigt at 
fortælle om det arbejde, hun 
og kollegerne laver.

»Jeg var i første omgang lidt 

KNÆK CANCER. I dokumentarfilmen ’Forsøget’ kommer seerne tæt på to kræftramte kvinder 
og de læger, der behandler dem i et forsøg med en immunbaseret behandlingstype. Arkiv-
foto: Henrik Lüthcke

Kræft. Dokumentarfilmen ’Forsøget’ viser håb 
og nedture under forsøg med en ny form for 
kræftbekæmpelse.

Håbet om en succesfuld 
kræftbehandling

Forsøget

Dokumentarfilmen ’Forsøget’ 
bliver vist på TV2 torsdag 
den 23. oktober klokken 
20.50.

Filmens instruktør er Louise 
Detlefsen.

Kilde: Filmens pressemateriale

FAKTA

...har man 
set fuldstændig 
tumorsvind...

...man kan 
ikke undgå at 
blive berørt...

betænkelig ved at medvirke 
i filmen, da jeg ikke bryder 
mig om at blive filmet eller at 
være midtpunkt. Jeg vil dog 
gerne være med til at vise, 
at vi laver noget rigtig spæn-
dende og meget vigtig klinisk 
kræftforskning i Danmark,« 
forklarer den forsøgsansvar-
lige læge.

Selvfølgelig bliver jeg berørt
’Forsøget’ byder på stærke 
scener omkring filmens to 
kvindelige patienter, der bli-
ver fulgt i håb og frustratio-
ner, fremgang og tilbageslag.

De følelsesstærke scener 
viser også et tæt forhold mel-
lem patient og læge.

»Som læge på en kræftaf-
deling, tror jeg ikke, man kan 
undgå at blive berørt af de 
patienter, man behandler. Jeg 
tror, at det er nødvendigt at 
give lidt af sig selv for at vise 

empati og omsorg over for de 
mennesker, man behandler. 
Men selvfølgelig er det en 
balance, og jeg forsøger også 
at holde en vis professionel 
distance for at undgå at tage  
arbejdet med hjem. Ellers er 
jeg bange for, man ikke kan 
holde til arbejdet,« fortæller 
Rikke Andersen.

Men arbejdet kan ikke und-
gå at påvirke lægerne.

»Der vil dog altid være 
nogle patienter, der kommer 
tættere på end andre. I for-
bindelse med T-celle-terapien 

lærer vi patienterne ret godt 
at kende, og selvfølgelig bli-
ver jeg berørt, hvis det ikke 
går godt,« konstaterer lægen.

Arbejdet fortsætter
Dokumentaren fortæller, at 
28 patienter har været igen-
nem forløbet, hvoraf en del 

enten har fået det bedre eller 
helt er sluppet for tegn på 
sygdom.

Herlev Hospital arbejder på 
at udpege, hvilke patienter 
der kan få gavn af behandlin-
gen, for det er ikke alle.

Herlev Hospital vil nu indgå 
i et videnskabeligt forsøg med 
samarbejdspartnere i Eng-
land og Holland med henblik 
på, at behandlingen kan blive 
godkendt i hele Europa.

Det nye forsøg er allerede 
indledt på Herlev Hospital.

ingen af os, der synes, det er 
nemt. For mig er det svært, 
når jeg har været ude at besø-
ge folk, der går til opgaverne 
med en enorm entusiasme. 
Og når de så også gør det 
efter, vi har skåret på deres 
område, så bliver jeg helt 
rørt,« siger han. 

Hvem er du?
»Jamen jeg er jo Bo. Bo fra 

Herlev,« siger han.
Hvad vil du?
»Jeg vil arbejde for, at 

alle byens borgere bliver 
behandlet ordentligt. Folk 
skal respekteres, når deres 
sag behandles,« siger han og 
rider lidt på den kæphest, der 
handler om dialog. Den med 
borgernes forstås. 

»Det er mig, der blandt 
andet har været bannerfø-
rer for, at der skal være en 
åben dialog med borgerne i 
Eventyrkvarteret (i forbin-
delse med det eventuelle byg-
geri på Posthusgrunden.red). 
Det er vigtig, at vi leverer så 
meget tryghed og viden, som 
vi kan. Alle skal ikke være til-
fredse, men de skal høres,« 
slår han fast.

Hvem er dine vælgere? 
»Det er meget bredt, det er 

faktisk ikke kun fodboldfol-
ket, har jeg opdaget,« siger 
han. 

Hvornår er du en kommunal-
politisk succes?

»Jeg har for eksempel været 
med til at få sat fokus på fart-
begrænsninger omkring Disa, 
så der er en 50 kilometer-
zone, der er en del af hand-
lingsplanen. Jeg glæder mig 
til, at det bliver virkelighed,« 
siger han. 

Du skal bestemme, hvem der 
skal være den næste i Tale fra 
Taburetten. Der mangler kun en, 
så du kan vælge mellem Thomas 
Gyldal eller Thomas Gyldal.

»Ha ha, ja så bliver det ham. 
Det er også meget passende, 
at vi alle sammen har haft 
mulighed for at komme med 
vores bidrag, før han kommer 
med facitlisten,« griner han. 
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www.lindehojkirke.dk

gudstjenester

Lindehøj KirKe birKhoLm KirKesaL

Lindehøj Nyt

FOKus
onsdag d. 22. oktober kl. 19 i birkholm sognehus taler Erik Adrian 
Asbjørn om ”Gud i Vestre fængsel”. Fællesspisning kl. 18, tale kl. 19 og 
herefter cafésamling.

søndag d. 26. oktober kl. 10
Lindehøj: Andersen, Berg,  
Jelstrup og Kjærgaard
BUSK-gudstjeneste i samarbej-
de med Præstebro Sogn
Birkholm: Fogh

søndag d. 2. november
Lindehøj kl. 10: Jelstrup
Birkholm kl. 15: Andersen
Allehelgensgudstjeneste

     

FÆLLesKIrKeLIg 
FestAFten

KIrKe Og HjeM

Herlev Fælleskirkelige Udvalg 
inviterer til festaften lørdag 
d. 8. november kl. 18 i 
birkholm sognehus.  
Tilmelding senest 
d. 4. november på listerne, 
der er lagt frem i kirkernes 
lokaler. Medbring en ret til 
den fælles buffet – drikkeva-
rer købes.

onsdag d. 5. november  
kl. 19.30 i Lindehøj  
Kirkes lokaler kan man 
høre om ”Grønland, mit 
hjertes hjem hernede”, som 
er titlen på past. emer. Esther 
Nielsens foredrag om Ester 
Balle, tidligere sygeplejerske i 
Grønland. Kaffe/te 25 kr.

Husk Sognecaféen onsdag d. 22. oktober kl. 10-14 i birkholm sogne-
hus med foredrag om opførelsen af skole og legeplads i  
Tanzania. Morgenkaffe og frokost koster 50 kr.

FYrAFtensMedItAtIOn

BusK-gudstjeneste

FILMAFten

ungdOMsKIrKe

MInIBIBeLsKOLe

sOgneCAFÉ

KOnCert

Vær med i den fælles stilhed ved meditationsgudstjeneste i birkholm  
Kirkesal torsdag d. 23. oktober kl. 17-17.30 i birkholm Kirkesal.

Ved Børn-Unge-Sogn-Kirke-gudstjenesten i Lindehøj Kirke søndag d. 26. 
oktober kl. 10 er det blevet en tradition, at Præstebro og Lindehøj Sogne 
samarbejder med FDF og KFUM-spejdere og konfirmander om at lave en 
familiegudstjeneste.

Der er filmaften i birkholm Kirkesal tirsdag d. 28. oktober  
kl. 19.30 – hver gang et nyt afsnit af bibelen. Gratis adgang.

Ved Ungdomskirken i birkholm sognehus torsdag d. 30. november  
kl. 19.30 medvirker den canadiske musiker Sam Rowland.

Væksthuset holder Minibibelskole om nadveren torsdag d. 6. november  
kl. 19.30 i Birkholm Sognehus. Underviser er Henrik Nymann Eriksen,  
forstander for Luthersk Missions Højskole i Hillerød.

Torsdag d. 23. oktober kl. 19.30 i birkholm Kirkesal giver guitaristen 
Tim McVeigh koncert. Kom og hør ham – der er endda gratis adgang.

Kulturaften 
i Præstebro KirKe 

onsdag den 22. oKtober Kl. 19.30 
 Skuespilleren Lisbet Dahl om 

at overkomme livet

Præstebro Kirke, tornerosevej 115
www.præstebrokirke.dk

Sandhed om familiekrønike
FOREDRAG.  Det handler både om dannelse og om frigørelse i 
forfatteren Anne Lise Marstrand-Jørgensens famieliekrønike. Og 
det kan man høre mere om og i øvrigt møde forfatteren selv 
i et arrangement i Skovlunde Kulturhus mandag den 27. okto-
ber klokken 19. Bogen er en fortsættelse af ’Hvad man ikke ved’ 
og skildrer forhold gennem generationer. Videre til billetinfo på 
www.bib.ballerup.dk                                                      jøn

Jeg må gøre noget
Yasmin Atceken tog initiativet til fordel for Kobane:

Den ene dag var hun almin-
delig deltager til en demon-
stration til fordel for befolk-
ningen i den nordsyriske by 
Kobane, der trues af organi-
sationen IS. Den næste stod 
hun  med en mikrofon i hån-
den over for en masse men-
nesker på Herlev Gymnasium 
og gjorde opmærksom på en 
indsamling, som hun havde 
tænkt sig at organisere. 

»Da jeg var til demonstra-
tionen følte jeg, at jeg må gøre 
noget. Det blev en øjenåbner 
for mig«, siger Yasmin Atce-
ken, der fik stor opbakning af 
gymnasie-rektor Jan Vistisen 
til at gøre opmærksom på 
sagen i en spisepause og bag-
efter organisere en indsam-
ling. Da ingen var bekendt 

med det på forhånd, lagde 
hun mærke til, at mange greb 
ned i pungen og nærmest gav 
alle de penge, som de havde 
på sig. 

Første tale i mit liv
Den 19-årige elev i 3. K på 
Herlev Gymnasium og med 
forældre, der er kurdere fra 
Tyrkiet, kom til at holde den 
første ’rigtige’ tale i sit liv.

»Det skete alt sammen 
meget hurtigt før efterårsfe-
rien. Men det var nødvendigt 
netop at gøre det hurtigt, for 

deres liv står i fare. Den sag 
kunne ikke vente en uge. Vi 
fik samlet nogle penge ind, 
og vi fik budskabet ud. Det er 
vigtigt. Der kom også rigtig 
mange bagefter og spurgte 
mig om situationen«, siger 
hun. 

God sag jeg er gået ind i
Nervøsitet blandede sig med 
en smule stolthed for Yasmin 
Atceken, der har fritidsjob i 
Gladsaxe Træningscenter. 

»Det er en god sag, jeg er 
gået ind i. Mine forældre er 
stolte af mig, og mine klas-
sekammerater bakker op. Det 
gør mig glad«, siger hun. 

Sælger sit eget tøj
Den 18 gymnasieelev har 
tænkt sig at holde oplæg på 
andre skoler, hvis hun bliver 
spurgt. Helt privat har hun 
faktisk hevet en række flotte 
kjoler ud af eget klædeskab.  
De bliver fremvist på model-

ler og bagefter solgt til fordel 
for den truede befolkning i 
Kobane. Sagens vigtighed er 
hun ikke et øjeblik i tvivl om.

»IS er faktisk hele verdens 
kamp. Jeg ser ikke fremti-
den som god, hvis vi ikke gør 
noget nu.  IS kan true alle lan-
de«, siger hun. 

VIGTIGT. En reaktion her og nu til fordel for befolkningen i 
Kobane blev et must for 18-årige  Yasmin Atceken, der har 
kurdisk baggrund. Hun er elev på Herlev Gymnasium. Foto: 
Henrik Lüthcke. 

 Af Jørgen Nielsen

...det blev en
øjenåbner for mig...

KObaNe

Geografi: 

Er placeret i den nordlige del 
af Syrien tæt ved grænsen til 
Tyrkiet. 

FAKTA

Handling. Den 18-årige elev på Herlev Gymna-
sium fik skaffet 2.300 kroner til fordel for befolk-
ningen i den syriske by Kobane. Hun registre-
rede,  at alle bakkede op om en vigtig sag. 

Følg de lokale nyheder 
på Facebook - ’like’ 
Herlev Bladets side
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Deres lokale bedemandsforretning 
i mere end 90 år i

Herlev, Skovlunde og Ballerup
v/Anette & Niels Andersen

Hovedkontor: Sct. Jacobsvej 4 (overfor Ballerup Kirke)
Forretningstid: 9.00-16.30, lørdag: 9.00-12.30

Døgnvagt: 4497 4848

Begravelse og ligbrænding
ordnes overalt

Vi yder en kvalificeret og personlig hjælp
ved bisættelse og begravelse i et tæt samarbejde 

med de efterladte. Aftaler kan foregå i Deres hjem.

Prisoverslag gives
Vi har afdelinger i

www.ballerup-ligkistemagasin.dk
Medlem af Brancheforeningens  Garantiordning

Ledøje/
Smørum/Måløv

Hvedevej 9
Smørum

4464 4848

Skovlunde/
Herlev

Ravnsletvej 20
Skovlunde

4484 5848

Værløse/
Farum

Kirke Værløsevej 27
Værløse

4448 0506

Herlev  
begravelsesforretning

en smuk afsked er et godt minde
Lad os sørge for alt det praktiske uanset om du  
vælger kirkelig eller borgerlig bisættelse/begravelse.

Vi kommer gerne hjem til dig.

Træffes personligt
døgnet rundt på

4494 8501
3. generation siden 1924 · Lotte & Lars Søgaard

Mørkhøjvej 139 · 2860 søborg · www.begravelse-herlev.dk

Herlevs Bedemand
Runddyssen 3a
2730 Herlev

Steen Paludan Michael Holgersen

Kontoret ligger ved Herlev Hospital

            NP-Rostrup.dk

Tornerosevej 127
2730 Herlev

39 66 03 81
- i krydset overfor hospitalet

Vi træffes døgnet rundt og aftaler 
gerne et møde i hjemmet

Henning Christensen OK MED SØREN. Den lokale sælger af Hus Forbi er rimelig fortrøstningsfuld her ved indgangen 
til vinteren. Og han håber snart at kunne melde sig rask og få et job.  Foto: Henrik Lüthcke. 

 Af Jørgen Nielsen

Glem bare alt om
førtidspension til mig

Hus Forbi-sælgeren Søren Franck: 

I februar for snart to år siden 
var han i avisen. Fortalte om 
udfordringer i tilværelsen. 
Om at have haft en million-
villa på Frederiksberg og nu 
stå og sælge hjemløse-avisen 
Hus Forbi. Om en diskuspro-
laps og en ryg, der giver store 
smerter. 

51-årige Søren Franck, 
uddannet radiomekaniker 
og siden IT-ekspert, er kendt 
af stort set alle i Herlev. Det 
bliver til mange snakke, når 
han står med sin gule taske 
som regel foran den bagerste 
indgang til Bymidtecentret i 
gågaden. 

Har mine øv-dage
På en dag med silende okto-
ber-regn og på ny med-orga-
nisator af en tøjindsamling 
til fordel for Projekt Hjemløs 
har  Søren Franck det sådan 
set OK. Stort set i hvert fald. 

»De fleste ved, at jeg har 
bakset med min ryg i årevis. 
Lige nu er den rimelig stabil, 
men jeg har mine øv-dage«, 
forklarer han.  

Søren Franck har også tag 

over hovedet i form af en lej-
lighed på Frederiksberg. 

Ikke vingeskudt
Hus Forbi-sælgeren er også 

ivrigt jobsøgende. Sender fak-
tisk en ansøgning til Herlev 
Kommune samme dag, som 
han snakker med den lokale 
avis her. 

»Så hvis jeg forsvinder fra 
gadebilledet i dagtimerne, 
er det fordi, at jeg har fået et 
job«, siger han. 

En førtidspensionering 
kunne han slet ikke forestille 
sig. 

»Det kan jeg ikke overskue, 
og så vingeskudt er jeg ikke«, 
fastslår han. 

Update. Byens velkendte sælger af hjemløse-
avisen har det okay trods omstændighederne. 
Og han er ivrigt jobsøgende. 

jøn/Arkivfoto: Henrik Lüthcke

FOREDRag I pRæStEbRO 
KIRKE. Skuespiller, instruk-
tør og teaterdirektør Lisbet 
Dahl er i præstebro Kirke i 
aften onsdag den 22. oktober 
klokken 19.30. Det bliver til 
et foredrag om at overkom-
me livet, intet mindre. Hun 
fortæller om livet, karrieren 
og om at have fået fem børn 
med fem mænd. Mange ting 
i livet må man selv hente ind 
som bekendt. Men Lisbeth 
Dahl giver også gode råd fra 
sig. 

LISbEt DaHL OM uDFORDRINgERNE

hjemløse-aviseN

salg af hus Forbi

Der er cirka 1.800 sælgere 
af avisen. De bærer alle et 
tydeligt identitetskort. 

Avisen sælges primært i 
større byer over hele landet.  
Sælgerne betaler 12 kroner 
pr. styk og sælger for 20 kro-
ner. De tjener altså 8 kroner 
pr. avis.  

Kilde: www.husforbi.dk

FaKta
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Gudstjenester                                                                                                                                                       
Fra d. 20. oktober
til d. 27. oktober
 
Herlev Kirke
Søndag d. 26. oktober
Kl. 10.00 ved:
Joakim Hansen

Lindehøj Kirke
Søndag d. 26. oktober
Kl. 10.00 ved: 
Karen-Bolette Berg og
Michael S. Andersen

Birkholm Kirkesal
Søndag d. 26. oktober
Kl. 10.00 ved:
Niels Jørn Fogh 

Præstebro Kirke
Søndag d. 26. oktober
Kl. 10.00 ved:

Mørkhøj Kirke
Søndag d. 26 oktober
Kl. 10.30 ved:
Ib Ehlers Jørgensen
 
Korskirken
Søndag d. 26. oktober
Kl. 10.30 ved:
I SKOVLUNDE FRIKIRKE

Vor Frue Kirke
Lørdag d. 25. oktober
Kl. 17.00 dansk messe
Søndag d. 26. oktober
Kl. 9.30 dansk messe
Kl. 11.30 engelsk messe

      

Herlev Efterløn- og 
Pensionistklub
 
Vi mødes den 28. oktober 2014 kl. 12.30 i festsalen 
Herlevgård til madpakkedag.

OK Klubben 
Mandag den 27. oktober kl. 14-16. Arkæolog og forfatter 
Klaus Ebbesen. Det bliver en dag med Gravbøllemanden og 
Windebypigen og andre oldtidsfolk. Rigt illustrerende.

Ældre- og pensionist
foreninger.......................

Ældre hjælper Ældre
Onsdag den 29. oktober - Helsingør
Stumpedal 14 • 44 94 54 16

Ældre Sagen
Sådan undgår du tricktyveri – Tirsdag 28. oktober kl. 14 vil 
Gitte Larsen, vores lokale politiassistent sammen med Bent 
Nikolajsen fra den præventive afdeling besvare spørgsmål. 
Sted: Herlev Skoles mødesal. Arrangementet er åbent for 
alle. Gratis kaffe/ kage. Tilmelding ikke nødvendig. 
Modeopvisning – fredag 31. oktober kl. 14 i Medborger-
huset. Danmarks Senior Shop kommer og viser os, hvad 
efteråret bringer af smart tøj til seniorer. Se andre tilbud på 
www.aeldresagen.dk/herlev 

Anny klubben 
Torsdag den 23. oktober: Efterårstur til Sverige med Hel-
singør/Helsingborgfærgen ”Aurora”. Vi mødes på Herlev st. 
kl. 10.30. Mandag den 27. oktober: Bio

Herlev-Hjortespring  
Pensionistforening 
Herlevs ældste pensionistforening. Vi spiller banko hver 
onsdag kl. 12.00 i festsalen på Herlevgård. Kom og vær med 
der er plads til nye medlemmer.
Formand Jette Christophersen, tlf. 50 72 51 74

Herlev 
stenHuggeri

Udstilling: Hyrdindestien
Værksted: 

Herlev Hovedgade 82-86 
i gården

Telefon: 30 95 55 95

Kordegnekontoret, 
Sognehuset, 
Herlev Bygade 38, 2. 
Telf. 44 94 04 32.
Kordegn:
Eva Mølgaard 
Kontortid: Hverdage 
kl. 9.30 -13, torsdag 
tillige kl. 15.30-18.

Kordegnekontoret, 
Lindehøj kirke, 
Tvedvangen 175. 
Tlf. 44 850 840. 
Kordegn: Susanne 
Kjærby
Kontortid: Mandag til 
torsdag kl. 9 -13,  
fredag kl. 9 -12.

Kordegnekontoret, 
Præstebro kirke, 
Tornerosevej 115. 
Telf. 44 91 65 42. 
Kordegn: Ivan 
Pedersen
Kontortid: Mand. til ons. 
kl. 9.00-13.00, 
tors. kl. 11.00-18.00 og 
fre. kl. 9.00-12.00
Lørdag lukket.

Krogestykket 13 C. 
Kontortid 11-14 
Ikke lørdag.
Telf. 44 94 50 12

KIRKEGÅRDS
KONTORET

PRÆSTEBRO SOGN

LINDEHØJ SOGN

HERLEV SOGN

Alt i gravsten
levering til alle kirkegårde

Ved hjælp af EDB er vi i stand til, at 
vise gravstenene med inskription.

Kom ind og få et foto af den 
færdige sten med hjem.

Skovsten
Plænesten
Ru natursten
Monumenter

Glostrup Stenhuggeri
Skolevej 4, ved Glostrup Kirke

43 96 18 06

Margrethe og Betty 
Jacobsens Mindelegat

Renter af ovennævnte legat uddeles i 
portioner á 1.000 kr. henholdsvis den 
14. november og den 17. december.

Legatportioner kan efter ansøgning 
uddeles til enlige enker, eller enlige 
mødre/fædre med hjemmeboende 
børn under 16 år. Ansøgere skal tilhøre 
Korskirkens Baptistmenighed eller bo 
i dennes distrikt. Ansøgeres indtægter 
og forhold skal være af en sådan art, at 
legattildelingen vil betyde en tiltrængt 
hjælp.
Ansøgning sendes senest den 30. 
oktober 2014 til menighedens præst, 
Ole Lundegaard:

Korskirkens Baptistmenighed
Att. Ole Lundegaard
Herlev Hovedgade 42
2730 Herlev
Mærket ”Legat”

Ansøgningen er ikke kommet i 
betragtning, hvis legattildelingen ikke 
er modtaget senest den 17. december 
2014.

»Vi arbejder ikke med maski-
ner, vi arbejder med men-
nesker. Selvfølgelig skal der 
være et system, men det er 
det menneskelige, der bety-
der noget, og ikke så meget 
selve systemet.«

I den nye bog ’Gammel-
bogen II’ har indiske Ruban 
Arockiam, der arbejder og bor 
i Herlev, sammenlignet hans 
oplevelser med, hvordan de 
ældre bliver behandlet i sine 
tidligere og nuværende hjem-
lande.

Selvom systemerne i Dan-
mark og Indien er - og især 
har været - forskellige, risi-
kerer de begge at stå tilbage 
med huller i medmenneske-
ligheden.

Jo flere børn, jo bedre stillet
Det beskriver Ruban Arock-
iam i sit indlæg, der tager 
udgangspunkt i det øjeblik, 
da han fik beskeden fra Indi-
en om, at hans mormor, der 
havde været som en mor for 
ham, var død.

I sin alderdom havde 
Rubans mormor ikke været 
beskyttet af en systematise-
ret ældreomsorg, så da hun 
havde brug for hjælp, måtte 
hun sætte sin lid til andre.

»Min mormor håbede, at 
hendes fem børn ville kom-
me og hjælpe hende, men det 
skete bare ikke,« konstaterer 
Ruban Arockiam.

Selvom han sporer tenden-
ser, der nu peger i en anden 
retning, var indiske samfund 
bygget op på den måde.

»I Indien var det sådan, 

ÆLDREPLEJE. »Jeg er privilegeret, at jeg bor i Danmark, så jeg kan sammenligne de to syste-
mer,« fortæller den indiske herlevit Ruban Arockiam. Foto: Henrik Lüthcke Af Tim Houman

Ældrepleje. I en ny 
bog sammenligner 
den indiske herlevit 
Ruban Arockiam æld-
replejen i Indien og i 
Danmark.

Den menneskelige 
kontakt betyder mere

...i de tre 
måneder fik hun 

ikke besøg...

...det handler 
ikke så meget om, at 
man er beskyttet...

at jo flere børn man havde, 
jo bedre beskyttet var man. 
Det var en traditionel tanke-
gang,« forklarer han.

Men mange børn var ingen 
garanti for ældrepleje, som 
eksemplet med Rubans mor-
mor viser.

Ingen på besøg
Men selvom systemet er på 
plads i Danmark, er det ikke 
uden savn.

Det oplevede Ruban Arock-
iam, da han i 2009 kom til 
Danmark og begyndte at gøre 
rent på et plejehjem i Saxo-
gade i København, før han 
havde lært at mestre det dan-
ske sprog.

Her kom han ind på livet af 
beboerne, og der var særligt 
én oplevelse, der gjorde så 
stort et indtryk, at den måtte 
med i bidraget til ’Gammel-
bogen II’..

»Der var denne kvinde, 
som med forventningsglæde 
fortalte mig, at hendes søn 
ville komme og besøge hende 
om søndagen, men han kom 
ikke. Så var det meningen, 
at han skulle komme efter et 
par uger, men han kom heller 
ikke der. Han var blevet for-
hindret. Jeg arbejdede på ple-
jehjemmet i tre måneder, og 
i de tre måneder fik hun ikke 

besøg,« fortæller den 31-årige 
inder.

Oplevelsen fører paralleller 
tilbage til Rubans mormor.

»Selvom kvinden på ple-
jehjemmet var velbeskyttet 
af det danske system, så var 
hun ikke glad. Det viser, at 

det ikke handler så meget om 
systemerne, og det handler 
ikke så meget om, at man er 
beskyttet, for den menneske-
lige kontakt betyder mere«, 
konkluderer han.

Siden rengøringsjobbet på 
plejehjem fik Ruban Arocki-
am mulighed for at bruge sin 
pædagogiske uddannelse, da 
han fik et vikariat hos Skov-
gården, et bosted for voksne 
med udviklingshæmning, der 
ligger på Ametystvej. Efter tre 
år som vikar er han nu ansat 
som fast nattevagt.

Og så bidrager han gerne til 
en bog eller to i fritiden.

 En hjertelig 
tak

for den store deltagelse, 
for alle de smukke 

blomster og de
trøstende ord ved

Anna Grethe Jørgensens 
bisættelse 

torsdag den 16. oktober 
i Gladsaxe Kirkegårds 

Kapel.

På familiens vegne
 Kurt

 Tak
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 www.klauzdal.dk
www.facebook.com/klauzdal

www.Billetlugen.dk
2730 Herlev

Joey Moe                        
Lørdag d. 25. okt. kl. 20.00

Pris i døren / forsalg 195
Dør 1 time før show

Alberte 
Winding

Fredag d. 21. nov. kl. 21.00
Pris i døren/forsalg 150

Dør 1 time før show

Hip hop i forstaden                             
Fredag d. 28. nov. kl. 20.00

Fri entre
Dør 1 time før show

ØVELOKALER/STUDIE                        
Digidesign ProTools HD 3 

Accel

Ring eller skriv:
44 52 60 57 

klauzdal@klauzdal.dk

OUTLETMESSE 
I BALLERUP SUPER ARENA

 

Besøg os på: 
facebook.com/danskoutletmesse

eller på www.danskoutletmesse.dk

Lørdag & søndag
25.-26. oktober

GRATIS 
ENTRE

SPAR 30-70%
På masser af varer inden for blandt 
andet sko, tøj, smykker, skønheds-
produkter og accessories.

Åbningstider:
Lørdag 10-17 & søndag 10-16

Foredrag. Tidligere 
provst Kjeld Kure er 
klar med historier fra 
Tanganyikasøen. 

Langt ude på landet i Afrika. 
Nemlig lige ved den næsten 
33.000 kvadratmeter store 
Tanganyikasø i Tanzania. 
Og med strøm, der kun kom 
fra solpaneler og en genera-
tor. Og vand fra en brønd en 
lille kilometer derfra båret af 
kvinder med 20 liter på hove-
det ad gangen.

Det var rammerne for otte 
pensionister gennem syv 
uger. Heriblandt tidligere 

provst og sognepræst Kjeld 
Kure og hans kone Gitten. 

»Det var spændende og 
meget udfordrende at arbejde 
sammen med de lokale, ople-
ve børnene rundt omkring os 
hele tiden. Og dagligt spiste 
vi lokal mad i kirken midt i 
landsbyen. Så af flere grunde 
tabte vi os to til tre kilo i de 
uger«, beretter Kjeld Kure. 

Skulle lave bygning færdig
De otte glade pensionister 
skulle færdiggøre en bygning 
til en børnehaveklasse. De 
skulle male vægge, døre og 
vinduer samt udsmykke den 
indvendigt. Og så var der også 

lige en legeplads, som skulle 
laves. 

Spændende med syv uger i 
Tanzania. Det kan man høre 
mere om flere gange. Men fre-
dag den 24. oktober klokken 
18 er det Gitten og Kjeld Kure, 
der er klar i Lindehøj Kirke 
ved et såkaldt Sidst på Ugen-
arrangement. 

Historien om syv uger 
i Tanzania

SPÆNDENDE. Kjeld Kure og 
hans kone Gitte Kure beret-
ter om  syv praktiske uger i 
Tanzania.  Arkivfoto: Henrik 
Lüthcke. 

 Af Jørgen Nielsen

Koncert.  Tim 
McVeigh-Pedersen luf-
ter guitaren i Birkholm 
Kirkesal torsdag den 
23. oktober kl. 19.30. 

Skulle det være lidt klas-
sisk guitar, har Birkholm 
Kirkesal manden. Nemlig 
Tim McVeigh-Pedersen, hvis 
musikalske interesse viste 
sig allerede i en tidlig alder. I 
2008 blev han kåret som årets 
danske guitar-talent. Det blev 
i den sammenhæng til en 
solo-recital på Aalborg Inter-
nationale Guitarfestival. I de 
senere år har han så opnået 
finalepladser ved flere inter-
nationale guitar-konkurren-
cer. Videre på CV’et har været 
studier på Det Jyske Musik-
konservatorium siden 2008 
hos koncertguitarist Frederik 
Munk Larsen. I september i 
år afsluttede han så solistud-
dannelsen med en debutkon-
cert i Symfonisk Sal i Musik-
huset i Aarhus. 

På tide med guitar-koncert
Det er organist Torsten Marie-
gaard, der er arrangør.

»Jeg startede jo i sin tid som 
guitarist, så egentlig er det 
næsten underligt, at jeg har 
været her i hele 12 år uden at  
arrangere en sådan. Men nu 
lykkedes det. Han har jo net-
op haft sin debutkoncert, så 
mon ikke han er i topform«, 
siger han. 

Manden og guitaren

TOPFORM. Klassisk guitarist Tim McVeigh-Pedersen kommer 
lige fra sin debutkoncert. Han er i Birkholm Kirkesal torsdag 
den 23. oktober klokken 19.30.  PR-foto.  Af Jørgen Nielsen

MINIFERIE PÅ SYDFYN
3 dage på 4-stjernet hotel i Svendborg

BESTIL:  Tlf. 70 20 34 48 eller www.happydays.nu
Åbent hverdage kl. 8-17.
Husk rejsekoden: Oplev mere
Ekspeditionsgebyr 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Teknisk arrangør:

Best Western Hotel Svendborg ���� 
Fyn er fuld af eventyrlige oplevelser hele året rundt. 
I bor på moderne, 4-stjernet hotel på centrumplad-
sen lige ved siden af Krøyers Have og kun 500 me-
ter fra Svendborg Lystbådehavn. Herfra er der for 
eksempel ikke langt til de kendte slotte Valdemar 
Slot (7 km), Egeskov Slot (21 km) og Nyborg Slot (41 
km), hvor nogle af Danmarks fineste fortællinger 
lever i de gamle vægge. Apropos de gode fortællin-
ger, kommer man næppe uden om H.C. Andersens 
Odense (44 km) på en miniferie på Fyn.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.049,-
Pris uden rejsekode 1.199,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis i forældres seng.
2 børn 6-14 år ½ pris i forældres værelse.

Ekstranat inkl. morgenbuffet 349,-

Best Western Hotel Svendborg

KØR SELV-FERIE

Ankomst: Valgfri frem til 19.12.2014 samt 
i perioden 4.1.-19.6.2015.
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Mandag d. 27. oktober
kl. 21.00: Frem vs. Herlev
kl. 21.30: nyheder
kl. 22.00: bo’s Lille 
 kulturhjørne
kl. 22.30: d-o-k (2)

Kanal Hovedstaden og på nettet

Se mere på 
www.tv-bella.dk

Lions Club Herlev

husk at sommertid slutter
søndag den 26. oktober kl. 10 - 14

i parkeringskælderen Herlev Bymidte Butikscenter

Kom og gør et fund der er 120 stande
Stadepladser kan købes fra kl. 8.00, pris 160,-

Der er også kræmmermarked:
søndag den 9., 16. og 23. november

www.lionsherlev.dk

KræmmermarKed

Har du tid til selv at lave julefrokosten?
Holder du festen, så klarer vi resten...

Julens Buffet

www.kokkenogjomfruen.dk eller 7010 7011

9950
Vælg selv

Pr. kuvert - Min. 10 kuverter

Vores lækre julebuffeter starter fra 79,50

Vælg mellem mindst 24 julelivretter
Hvide sild, røget ørredfi let, karrysild, 
kryddersild, stegte sild, fi skefi let, rejer*, 
røget laks*, gravad laks*, æg, fl æskestegs-
pålæg, hønsesalat, sylte, roastbeef, 
oksemørbrad*, tarteletter, skinke, 
leverpostej, frikadeller, æblefl æsk, 
fl æskesteg, porchetta*, svinemørbrad*, 
risalamande, osteanretning*
* Tillæg kr. 10,- pr. kuvert

6 dele, fra

Kultursiderne
Herlev Bladets kultursider spoler hver uge frem til de spændende 
lokale tilbud i fritiden

Folkedanserforening byder på fest
ALLEHELGENSFEST. Herlev Folkedanserfest inviterer til allehel-
gensfest lørdag den 25. oktober på Herlev Gamle Skole, Herlev 
Bygade 92B, og der er fri adgang til musik og dans. Festen varer 
fra klokken 19.30 til 23.30. Kaffe, te og kage kan købes. Herlev-
kvartetten spiller op til dans, og instruktør Annette Thomsen vil 
guide deltagerne gennem traditionelle danse. Se flere oplysnin-
ger på www.herlevfolkedans.dk                                tim

Fortæl din historie i Medborgerhuset
FORTÆLLINGER. Er du glad for at høre og fortælle fortællinger, 
så kan du måske din lyst styret i Medborgerhuset søndag den 
26. oktober klokken 13. Dagen byder på fortællearrangementet 
’Fortæl mig din, så jeg fortæller jeg min’. Deltagelse er gratis. 
Herlev Fortællerlaug er arrangør, og tilmelding foregår hos tov-
holder Elise Runge på erunge61@gmail.com eller telefonnum-
mer 29 62 18 21.                          tim

Søndag med æblemosteri
KILDEGÅRDEN.  DN Herlev har et af den slags tilbud, som man 
i  ’Godfather-terminologien’ ikke kan sige nej til. Man møder 
simpelt hen frem på Kildegården søndag den 26. oktober klok-
ken 10 til 14 medbringende en masse æbler og emballage til 
juice eller fryseposer. Dog max. 30 kilo pr. familie. Herefter der 
det Østervang Gård Mosteri, der står for presningen. Det koster 
ingenting. Men det er sundt, lover DN Herlev.            jøn         

Subkult på Hjortespring Bibliotek: 

De kender ham nede i Austra-
lien, ovre i Los Angeles og ude 
i Rødovre, hvor han kommer 
fra. 18-årige Malthe Mehl-
skov, der har skabt sig et navn 
inden for den elektroniske 
musikgenre hardstyle. 

SPEKTAKULÆRT. Afbrænding af kunstværk i øvrigt i silende 
regn satte sit præg på sidste års Subkult. I år afsluttes klok-
ken 22 med Trier Festfyrværkeri, der indledte Distortion-fe-
stivalen i København i år. Himlen over Hjortespring Bibliotek 
skal fyldes af et show komponeret med skønhed, dynamik 
og voldsomhed, lyder forklaringen.  Arkivfoto: Claus Birch.

 Af Jørgen Nielsen

Undergrundsfestival. Det er blevet tid igen til 
den årlige Subkult-festival med undertitlen ’et 
strejf af reality’. Det går løs torsdag den 30. okto-
ber klokken 19 til 22 med reality og selviscene-
sættelse samt Malthe Mehlskov på repertoiret. 

Reality-kultur og ungt dansk verdensnavn

...et emne som
på alle måder

er oppe i tiden...

FREMADSTORMENDE. Mal-
the Mehlskov aka Adrenalize 
er hovednavn på Subkult-
festivalen. Han er tæt på at 
blive et verdensnavn inden 
for elektronisk hardstyle. PR-
foto. 

Malthe Mehlskov aka DJ 
Adrenalize med den hårde 
elektroniske musik bliver 

ledte Distortion-festivalen 
i København tidligere i år. 
Skønhed, dynamik og vold-
somhed. Sådan er beskrivel-
sen af det afsluttende fyr-
værkeri.  

Det er gratis at gå til Sub-
kult-festival. Når man lige 
ser bort fra de ting, som man 

hælder ned i halsen. Helst 
dér i øvrigt. 

program sUbKUlt

torsdag 30. oktober: 

Kl. 19/19.45/20.45: 
Mød You Be There og Furries. 
Kl. 19 til 21.30: Tutti Frutti-
Juice-bar. 
Kl. 19 til 22: Arbejdende 
forfatter Adil Erdem.
Kl. 19 til 22: Casopani, 
kunstudstilling i mørket.
Kl. 19.25: Herlev Gymnasie-
band. 
Kl. 20.15: Dark Matters.
Kl. 21.15: Adrenalize. 
Kl. 22: Festfyrværkeri. 

FAKTA

hovednavnet, når Hjor-
tespring Bibliotek endnu 
engang blænder op for en af 
årets helt store lokale  kultu-
revents, undergrundsfestiva-
len Subkult. Det bliver tors-
dag den 30. oktober klokken 
19 til 22. Adrenalize er sat til 
at gå på klokken 21.15. 

Kulturen lige nu
Det bliver fjerde omgang 
Subkult, de første havde 
Japan, Norden og fremtiden 
som tema, og nu følger så 
reality og selviscenesættelse 
her i 2014. 

»Det er et emne, som er 
oppe i tiden på alle måder. 
Bare tænk på sociale medi-
er«, forklarer Claus Thurøe 
fra Hjortespring Bibliotek. 

Kunst i mørke
En hel del at opleve denne 
mørke oktober-aften. 

Youtubere og Furries frem-
viser projekter fra unge, der 
lever på, for og nogle gange 
også af You Tube. Furries, det 
er simpelt hen folk, der er 
klædt ud som tøjbamser! 

Der er også projektion af 
Dark Matters. Det er blandt 
andet resultatet af en work-
shop med unge fra 10. klasse 
på Kildegårdskolen. De har 
arbejdet gennem to dage med 
projektet, der så kulminerer 
under selve undergrundsfe-
stivalen.  

Så kommer der også et 
band fra Herlev Gymna-
sium og man kan opleve en 
kunstudstilling i mørket. Det 
er lokale Caterina Sofie Pan-
tani Nielsen, der med kunst-
nernavnet Casopani vil føre 
deltagerne rundt til en helt 
særlig oplevelse. 

Skriver børnebog i indgang
Selviscenesættelse må det 
vel være nærmest pr. defini-
tion, når man sætter sig ned 
og skriver en bog midt i Hjor-
tespring Biblioteks indgang. 
Det gør den 50-årige forfatter 
Adil Erdem. Han har kurdisk 
baggrund og kom til Danmark 
i slutningen af 60’erne.  Den 
prisvindende forfatter skri-
ver på en børnebog, og man 
kan simpelt hen følge med på 
skærmen. 

Tutti Frutti og fyrværkeri
Denne Subkult-aften kan 
også i disse ikke alene  rea-
lity- men også smoothi-tider 
byde på Tutti Frutti Juicebar. 
Ganske innocent, så det er 
meget sundt. Det samme, 
innocent altså, kan man ikke 
skrive om Spy Brew, som sæl-
ger løs af egen produktion. 
De har også en øl, der skulle 
hedde Bibliotekaren. Den har 
en sød, frisk og imødekom-
mende smag, vil rygtet vide. 

Klokken 22 til Subkult ven-
ter vi bare på Fyrværkeri. Det  
foregår fra Hjortespring Bib-
lioteks tag og er skabt af Trier 
Festfyrværkeri, som også ind-
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Kære Lea
Tillykke med de 18 år den 
26. oktober og alt godt i 
fremtiden, og jeg glæder 
mig til fest på lørdag.
Fra onkel Henrik

Deadline: Torsdag kl. 17 (ændrede deadlines kan forekomme v. 
helligdage)
Pris: 25 ord og sort/hvid foto for 75 kroner. Farvefoto koster 50 
kroner ekstra. Du er velkommen til at aflevere tekst, foto og penge i 
en kuvert i vores postkasse – husk afsendernavn og telefonnummer. 
OBS! Vi tager ikke dankort. 
Ønskes foto retur: Fotoet kan afhentes inden 10 dage efter indryk-
ning - eller vedlæg frankeret svarkuvert. 
Billedkvalitet: Hvis det fremsendte foto ikke er i tilstrækkelig 
kvalitet til avistryk, sætter vi et flag ind i stedet for foto. Billeder kan 
sendes elektronisk til: herlevbladet@herlevbladet.dk

Tillykke
Glæd din familie eller venner 

med en hilsen i Herlev Bladet.

skab glæde!
Gør dit til at dagen bliver 
endnu mere festlig 
- indryk en annonce i Herlev 
Bladet under Tillykke. Det 
koster kun 75 kr.

Ole Opfinder og Huskehatten
BØRNETEATER. Alt kan ske i Ole Opfinders forunderlige værk-
sted. Skæve indfald og kugleskøre idéer. Det finder man ud 
af, når man møder frem i Skovlunde Kulturhus lørdag den 25. 
oktober klokken 10.30, hvor der er børneteater med målgruppen 
børn fra fire år. Der er 40 minutter sådan lidt i Georg Gearløs-
stilen. Det eneste, som man sådan set skal gøre, er at hente bil-
let på forhånd på Ballerups biblioteker.            jøn        

Susan Lüth udenbys
KUNST. Der er en verden uden for Herlev, selvom vi hader at 
skrive det. Men man skal uden for Herlev, hvis man skal møde 
Susan Lüth, den kendte lærer fra Herlev Billedskole. Hun udstil-
ler i Øksnehallen på Kunst for Alle 2014 fra 31. oktober til 2. 
november. Der er åbent fredag fra 15 til 20 og i weekenden fra 10 
til 18. Åbningstalen holdes af Adrian Hughes fra DR. Susan Lüth 
finder man på stand 107.                                                      jøn

Borgerkrig i Danmark?
FOREDRAG.  Har du hørt om Den Danske Borgerkrig 2018-24? 
Heldigvis findes den kun i litterær form, nemlig den anmel-
derroste roman skrevet af forfatteren Kaspar Colling Nielsen. 
Bogen er et bud på, hvad der venter i fremtidens Danmark og i 
den vestlige verden. Man kan møde Kaspar Colling Nielsen på 
Herlev Bibliotek tirsdag den 28. oktober klokken 19, hvor han 
holder foredrag om bogen og dens perspektiv.           jøn       

Herlev Hospital 
hyldes i kunstbog

»Da jeg vågnede op efter 
bedøvelse og så de farver, tro-
ede jeg bestemt, at jeg havde 
fået en hjerneblødning.«

Det er formentlig de fær-
reste, der har besøgt Herlev 
Hospital uden at bemærke de 
markante og skarpe farver, 
der pryder væggene, hvilket 
ovenstående citat også illu-
strerer.

Citatet er taget fra bogen 
’Stedsans - 25 indgange til 
kunsten derude’, som Sta-
tens Kunstfond har udgivet i 
anledning af fondens 50 års 
jubilæum. Bogen handler om 

kunsten i det offentlige rum.
Ud af 1.200 værker har Sta-

tens Kunstfond udvalgt 25 
værker, som bliver beskrevet i 
bogen, og blandt dem er Poul 
Gernes’ totaludsmykning af 
Herlev Hospital.

Helbredende kraft i farverne
Statens Kunstfond læg-
ger blandt andet vægt på, at 
udsmykningen af hospitalet 
er Danmarks mest omfangs-
rige kunstneriske udsmyk-
ning. Det gælder både are-
almæssigt og i detaljegrad, 
for Poul Gernes var inde over 

ting som stikkontakter, ure og 
skilte.

Poul Gernes var af den 
opfattelse, at et hospital 
skulle emme af optimisme 
og livslyst, og det skulle ske 
igennem farvernes - ifølge 
kunsteren - helbredende 
kraft.

Hans arbejde med hospi-
talsudsmykningen varede 
fra 1968 til 1976, hvor Herlev 
Hospital åbnede.

Bogen ’Stedsans - 25 ind-
gange til kunsten derude’ kan 
købes i boghandler eller hen-
tes gratis som e-bog - blandt 
andet fra Statens Kunstfonds 
hjemmeside.

 Af Tim Houman

Kunst. Statens Kunstfond har udvalgt Herlev 
Hospital som et eksempel på kunst i det offent-
lige rum.

damn good coffee

Betyder ’rigtig god kaffe’

Udtrykket anvendt af agent 
Dale Cooper spillet af Kyle 
MacLachlan i David Lynch-
TV-serien Twin Peaks. 

Fakta

Koncert. Sound of the 
Fifties invaderer lørdag 
den 25. oktober. 

Formentlig velkendte vokal- 
og instrumentalhits vil spre-
de sine sprøde toner, når 
50’ernes og start 60’ernes 

Rock og rul i 
Medborgerhuset

SatURDaY NIGHt. Sound of the Fifties trykker 50’ernes musik af i Medborgerhuset lørdag 
den 25. oktober. PR-foto.  Af Jørgen Nielsen

Damn good coffee og brætspil

Hvad skal man lave sådan en 
lørdag i oktober tæt på græn-
sen til november. Hvis det 
står til Herlev Bibliotek skal 
man møde op og deltage i  
Bastard Café, der kombinerer 
god kaffe helt i Speciel Agent 
Coopers forstand med spilgu-
ruer og en stak brætspil. 

Bastard Café er udviklet af 
Bo Thomasen sammen med 
sin kompagnon og med for-
bindelse til Østerlandsk Tehus 
og Kafferisteri.  Man har også 
kunnet opleve Bastard Café 

på f. eks. Roskilde Festival, og 
fra 7. november kommer der i 
øvrigt en fast adresse i Mag-
stræde i København. 

Ikke kun hardcore
Det er dog ikke kun hardcore- 
freaks, der kan være med, når 
det gør løs i spilcaféen lørdag 
den 25. oktober klokken 10 
til 14 på Herlev Bibliotek. Det 
kan ganske enkelt alle med 
lyst til en dyst på brætspil.

»Kom og hent inspiration 
og spil med guruerne. Man  Af Jørgen Nielsen

...kom og 
hent inspiration og
spil med guruerne...

Herlev Bibliotek.  Kombinationen af den sorte 
drik og spilguruer kan lures af på det lokale bib-
liotek lørdag den 25. oktober. 

kan også opleve den gode 
stemning, selvom det er tid-
ligt på dagen«, lyder opfor-
dringen fra Pi Mikala Nilsson 
fra Herlev Bibliotek. 

Dog er tilmelding nødven-
dig på forhånd. Man sender 
en mail til Pi Mikala Nilsson 
på pmn@herlevbibliotek.dk

HOSPItaLSkUNSt. Herlev Hospital skiller sig ud fra mange andre hospitaler med farverne, 
som gennemsyrer hele bygningen. Pressefoto: torben Petersen

musik lyder i Medborgerhu-
set lørdag den 25. oktober 
klokken 20 med Herlev Jazz-
Club som arrangør.  

Det er med andre ord 
musikken fra dengang, hvor 
strutskørter, anderumper, 
smalle slips og brylcreme var 
en del af den obligatoriske 
uniform, når man var i byen 
’saturday night’. 

Det er Christian ’Elvis’ Han-
sen på sang og guitar, Eric 
Steffensen på bas og sang, 
Jens Gothenborg på guitar og 
sang samt Jørgen Jørgensen, 
der er på trommer og sang. 
Der opkræves en entré. 
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Herlev Bygade 90, 2730 Herlev
Telefon 4452 7000 · Telefax 4492 1322
www.herlev.dk · herlev@herlev.dk

Åbningstid: 
Mandag 9.00-14.00 · Tirsdag 8.00-14.00 · Onsdag lukket 
Torsdag 9.00-15.00 og 15.30-18.00 · Fredag 9.00-14.00

www.teaterbio.dk     Herlev bygade 30

Tirsdag den 21. oktober
Kl. 19.00 Fasandræberne

Onsdag den 22. oktober
Kl. 10.30 Fasandræberne   
 (Babybio)
Kl. 19.00 Fasandræberne

Torsdag den 23. oktober
Kl. 19.00 Fasandræberne

Fredag den 24. oktober
Kl. 18.00 To dage, én nat
Kl. 20.00 Fasandræberne

Lør. 25. – søn. 26. oktober
Kl. 13.30 Peddersen og Findus  
 – Den lille drillepind
Kl. 16.00 Krummerne 
 – Alt på spil
Kl. 18.00 To dage, én nat
Kl. 20.00 Fasandræberne

Mandag den 27. oktober
Kl. 19.00 Fasandræberne

Tirsdag den 28. oktober
Kl. 20.00 Jeg hedder Bente   
 (Teater)

gratis rygestopkurser   
Har du besluttet at stoppe med at ryge, kan du tilmelde dig vores 
gratis rygestopkursus: 
 
Hold 114 SYD 
Onsdag den 29. oktober, 5., 12., og 19. november samt 
3. december
Starttid kl. 16.30
Mødested: Herlev Sundhedscenter, Herlev Bygade 30, 1. sal

Du kan tilmelde dig kurset på herlev.dk/rygestop eller på 
tlf. 44 52 63 06. Du kan også sende en e-mail til sund@herlev.dk

Frem til søndag den 2. november 
Home sweet home - udstilling om bo og hjem 
Med udgangspunkt i modellerne som blev til på en arkitektur-
workshop for en 5. klasse, rettes fokus på boligformer 
– og drømme. Herlev Bibliotek. Gratis entre. 

Tirsdag den 21. oktober kl. 17 
Det gode liv – film og foredrag 
Se dokumentarfilmen og hør instruktør Eva Mulvad fortælle 
om filmens tilblivelse. Biblioteket serverer et glas vin til 
arrangementet. Herlev Bibliotek. Entre 55 kr., 35 kr. for 
medlemmer af Biblioteksklubben.

Onsdag den 22. oktober kl. 19 
Lytteklub med klassisk 
Johannes Brahms: Violinkoncert i D-dur. Herlev Bibliotek. Gratis 
entre - tilmelding senest dagen før arrangementet.

Lørdag den 25. oktober kl. 10-14 
Bastard Café – kaffe, te og masser af brætspil  
For børn og unge. Bo Thomasen og 3-4 frivillige spilguruer 
forklarer regler, sætter spil i gang og sørger for den gode 
stemning. Kaffe og te fra Østerlandsk Tehus og Kafferisteri kan 
købes. Herlev Bibliotek. Gratis entre - ingen tilmelding. 

Tirsdag den 28. oktober kl. 19 
Den danske borgerkrig 2018-24 
Forfatteren Kaspar Colling Nielsen fortæller, med afsæt i sin 
anmelderroste roman ”Den danske borgerkrig 2018-24”, om 
fascinationen af, hvad fremtiden vil bringe Danmark og Vesten. 
Herlev Bibliotek. Entre 55 kr., 35 kr. for medlemmer af 
Biblioteksklubben.

Torsdag den 30. oktober kl. 19 til ca. 22
Subkult 2014 – et strejf af reality
Dette års undergrundsfestival byder på Adrenalize, et ungt 
verdensnavn inden for hardstyle, kunstudstilling i mørket med 
Casopani, en ung lokal kunstner, Youtubere, der viser deres 
værker frem, Herlev Gymnasieband, lys lyd og video fra Dark 
Matters og en 10. klasse fra Kildegård Vest, arbejdende for-
fatter Erdil Erdem og ikke mindst festfyrværkeri fra bibliotekets 
tag. Husk penge til smoothies, juice og ingefærshots fra Tutti 
Frutti juicebar og til øl fra mikrobryggeriet Spybrew.
Hjortespring Bibliotek. Gratis entre – ingen tilmelding. 

Tirsdag den 4. november kl. 17 
2730 DEBAT – Psykisk sårbare børn og unge
Har dit barn en psykisk lidelse? Familierådgiverne fra Familie-
centret Kernen og Pyramiden fortæller om rådgivnings- og 
støttemuligheder for sårbare børn og unge og deres familier. 
Herlev Bibliotek. Gratis entre - ingen tilmelding.  

Onsdag den 5. november kl. 17 
Fortællinger fra nær og fjern med Herlev Fortællelaug 
Skæmtsomme, erotiske og næsten sande historier. Herlev 
Bibliotek. Gratis entre - ingen tilmelding.

Ny kommuneplan vedtaget
Herlev Kommunalbestyrelse har den 8. oktober vedtaget 
Kommuneplan 2013-2025. Planen blev vedtaget med enkelte 
rettelser. Planen og en kort gennemgang af rettelserne kan ses på 
herlev.dk/kommuneplanen

indbetaling til dagtilbud, 
SFo og ejendomsskatter 
Har du også oplevet at få rykkere for små beløb, eller fået besked 
om forkert indbetaling? Så burde du måske overveje at tilmelde 
dine regninger til PBS. Fejlene opstår især ved indbetaling til 
dagtilbud, SFO samt indbetaling af ejendomsskatter. 

Typiske fejl er, at beløbet er rundet op eller ned på kroner eller 
øre, at beløbene for to regninger lægges sammen, eller at 
regningen sættes til automatisk indbetaling næste måned på 
samme girokort-nr. Når du betaler en regning, skal du derfor altid 
være opmærksom på at:

•	 angive	det	præcise	beløb	i	kroner	og	øre	
•	 holde	regninger	på	forskellige	girokort	adskilt	

Hvis du tilmelder dig PBS, undgår du fejl i indbetalingerne.

Lørdag den 25. oktober kl. 19.30
Koncert med Sound of the Fifties

GLæd diG oGSå tiL: 
Foredrag med Peter Lund Madsen 29. oktober
Koncert med Stainless fredag 31. oktober

Søndag den 26. oktober kl. 13.00
Fortællearrangement 

med kaffe og kage

Fredag den 24. oktober kl. 14.00
Lægens guide til naturlig sundhed

Billet: 30 kr. medl./60 kr. gæster. Købes i døren. 
Koncertmenu: 175 kr. Bestilles på tlf. 2683 8561.

Arr.: Herlev Jazzclub.

Læs mere på www.herlevmedborgerhus.dk

Deltagelse er gratis. Tilmelding: erunge61@gmail.com.

Gratis foredrag af læge Søren Flytlie.
Arr.: Ældrerådet. Ingen tilmelding.

Herlevgårdsvej 18-20 / 44525800 / medborgerhuset@herlev.dk
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EftErårstilbud

Fleming sovesoFa  
Udvendige mål 168 x 88 eller 148 x 88 cm. 
Sovemål 140 x 200 eller 120 x 200 cm.

nU 3.499.-
Spar 1.500,-

innovation minimUm elevationsstel
Dansk håndlavet madras med 12 cm pocketfjrdre. 
Farve: Mørk grå. Fås i andre farver. Velegnet til 
hverdagsbrug. Før 7.175,-

nU 4.999.-
Spar 2.176,-

Herlev Hovedgade 82 2730 Herlev   Tlf. 33 32 55 26
Sigrunsvej 18  3400 Hillerød   Tlf. 33 32 55 29
Strandboulevarden 122  2100 Kbh Ø   Tlf. 33 32 55 25
Rosenørns Allé 18 (ved Forum) 1634 Kbh V  Tlf. 33 32 55 21
Åbningstider: 
Mandag - fredag kl. 10.00-18.00 · Lørdag kl. 10.00 - 15.00
Østerbro åbner dog først kl. 11.00 alle dage
Første og sidste søndag i måneden kl. 11.00 - 16.00 - undtagen Østerbro

Gratis kundeparkerinG 
ved alle butikker

se mere på www.sengekompagniet.dk

moment Box madras   
160/180 x 200 cm Før 9.999,- Nu 6.499,-
90 x 210 cm  Før  10.999,- Nu 7.499,-
120 x 200 cm  Før  6.999,- Nu 4.499,-
140 x 200 cm  Før  7.999,- Nu 4.999,-
Ekskl. ben.

nU 6.499.-
Spar 3.500,-

F. eks. 160/180 x 200 cm

nU 396.-
Spar 99,-

spar 
20% 

aUping air natUre pUde 
Før 495,-

20% 

på Auping madrasser  

(begrænset periode)

nU 998.-
Spar 301,-

tempUr CloUd pUde    
Normalpris 1.299,-

ringsted trio dYne    
140 x 200 cm.
Før 1.999,-

HestBæk 418 sovesoFa 
I uld. Udvendige mål 218 x 93 cm. 
Sovemål 140 x 200 cm. Før 12.999,-

nU 8.999.-
Spar 4.000,-

HestBæk 
model 145 sovesoFa
leveres i en eksklusiv New Zealansk uld, Grå.
Sovemål: 140x200cm incl stofmagasin.

Kun så længe lager haves

nU 7.999.-
Spar 4.154,-

dUnlopillo 
delUxe limited
Inkl. 22 cm madras i 3 hårdheder. Elevations 
bund i metal. Ekskl. ben. Vejl. 32.994,-  

nU 19.999.-
Spar 12.995,-

2 stk. 90 x 200 cm

dUnlopillo seleCtion 200 Continental     
Soft, medium eller fast. Vælg mellem farverne:
Sand, lys grå eller sort. Str. 180 x 200 cm. Før: 31.997,-

nU 24.999.-
Spar 6.998,-

180 x 200 cm

tempUr experienCe Box   
TEMPUR Experience Box giver dig stilren nordisk enkelthed.
Her er ingen hårde kanter og ingen generende revne mellem de to madrasser. Du får den 
luksuriøse TEMPUR følelse overalt 180x200cm Excl ben og gavl. FØR: 29.999,-

nU 24.999.-
Spar 5.000,-

slY sovesoFa
Udvendige mål 208 x 83 cm.
Sovemål 140 x 200 cm.
Fås i andre farver

4.499.-
FaSt lavpriS

nU 999.-
Spar 1.000,-

Udgået södaHl 
sengelinned 
140 x 200 og 140 x 210 
cm. Før op til 549,-

nU 299.-
Spar 250,-

nU 15.999.-
Spar 6.000,-

ComBardo kontinental 
Størrelser: 160/180/200 x 200/210 cm. 
Dobbeltfjedret zone 
pocket med vendbar 
kerne og latex pol-
string. Luksus Tallalay 
latex topmadras. 
Fast og medium. 
Vælg mellem 6 forskellige 
farver. Prisen er inkl. ben. 
Før 21.999,- 

nU 36.999.-
Spar 7.000,-

aUronde doBBeltseng
Str. 160/180/200x200/210 cm. 2 stk. Cresto madrasser, 
2 stk. 2 motors elevations bunde.  Fås i 12 forskellige 
farver. Vejl. 43.995,-

søndagsåbentd. 26. oktober kl. 11-16Dog ikke Østerbro


